
CORONATEST, QUARANTAINE-ATTEST: ZO DOET U HET ZELF 
 

Hieronder vind u een oplijsting van de verschillende situaties waarin u een coronatest moet laten 
doen. Maak gebruik van deze tools vooraleer u ons contacteert. Zo kunnen we ons zoveel 
mogelijk blijven richten op onze taak als huisarts. Dankjulliewel.  
 
 

1. U hebt symptomen 

Stelt u klachten vast die mogelijk op covid-19 wijzen? Blijf dan thuis en surf 
naar mijngezondheid.belgie.be en klik door naar Self Assessment Testing. U komt dan op deze 
pagina terecht, waar u aan de anonieme bevraging kan beginnen. 

Op het einde van de test krijgt u al dan niet het advies om u te laten testen. Is dit het geval, dan 
kunt u via een link een gratis testcode aanvragen. Met de code kan u via een aangeboden link of 
via afspraak maken voor een test met een code een afspraak maken in een testcentrum of labo, 
of via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code en een afspraak kunt u zich dan 
aanbieden voor uw test. 

Wat u nog niet automatisch krijgt, is een quarantaine-attest voor uw werkgever wanneer 
thuiswerk onmogelijk is. 

Wie behoort tot een risicogroep (zwangere vrouwen, diabetici, kankerpatiënten, mensen met 
hart-, nier-, lever- of longziekten) raadpleegt toch beter een arts. 

 

2. U had een hoogrisicocontact 

Wanneer iemand die positief heeft getest u aangegeven heeft als hoogrisicocontact, neemt 
contactopvolging (of het CLB in geval van een besmetting op school) zelf contact met u op. Dat 
kan via telefoon, mail of sms. 

Kleurt uw corona-app rood, bent u nauw in contact geweest met iemand die besmet is en heeft 
die persoon u niet aangegeven bij contactopvolging, of heeft u een positieve zelftest afgelegd, 
dan kunt u zelf contactopvolging contacteren via het telefoonnummer 02 214 19 19. 

In beide gevallen krijgt u een code toegewezen voor een gratis test. U krijgt automatisch ook 
een afwezigheidsattest voor het werk voor zolang quarantaine nodig is. U kunt met die code via 
de website mijngezondheid.belgie.be (afspraak maken voor een test met een code) een afspraak 
maken in een testcentrum of labo, of via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code 

en een afspraak kunt u zich dan aanbieden voor uw test. 

 

3. U keert terug van of vertrekt op reis 

Terugkeerders uit een rode zone (met testverplichting) krijgen automatisch een code voor 
een gratis test. U kunt met die code via de website mijngezondheid.belgie.be (afspraak 
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maken voor een test met een code) een afspraak maken in een testcentrum of labo, of 
via apotheek.be bij een apotheek. Gewapend met een code en een afspraak kunt u zich dan 
aanbieden voor uw test. 

Wie een code nodig heeft om te vertrekken, moet die aanvragen via de 
website mijngezondheid.belgie.be (een code voor een betalende PCR test aanvragen). De 
test is in dit geval niet gratis. Met de code kunt u dan een afspraak maken zoals in de 
paragraaf hierboven beschreven. 

 

4. U wil zich laten testen voor het Covid Safe Ticket 

Wie zich wil laten testen om toegang te krijgen tot plaatsen waar het Covid Safe Ticket nodig 
is, volgt de procedure voor vertrekkende reizigers: code aanvragen 
via mijngezondheid.belgie.be (een code voor een betalende PCR test aanvragen) en afspraak 
vastleggen bij een testcentrum of een apotheker. 
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