Nieuwsflash Testcentra
update 14/01/2022 – nieuw in Stekene
Beste zorgverleners,
Omwille van de snelheid van handelen hebben lokale partners zelf initiatief genomen om een
testcentrum op te zetten binnen hun organisatie. Deze -en ook andere partners- hebben eigen
samenwerkingen vandaar deze lijst niet limitatief is en als hulpmiddel kan gezien worden in deze
pandemie. Deze weg vraagt geen tussenkomst van een arts, artsen kunnen
zorgverleners/patiënten ook doorverwijzen via de link (zie doelpubliek). De klassieke testcentra
blijven uiteraard ook bestaan.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen een prioritaire boosterprik krijgen door zichzelf te registreren op
https://www.eloket.zorg-engezondheid.be/Covid19/PrioritaireBoostervaccinatie/NieuweZorgaanbieders
Met gezonde groet,
Karin, stafmedewerker cluster gezondheid

Testcentra in Waasland
1. Nieuw testcentrum vanaf volgende week 17/01/22:
➢ Labo Medina – testcentrum Stekene
Doelpubliek: burger of buitenlander met nood aan PCR-test en geen nood aan medisch consult
Anamnese: asymptomatisch, hoogrisicocontact, symptomatische self assessment, terugkeer uit rode
zone, pre-hospitaal screening
Locatie: praktijk Huis De Ro (aparte ingang), Pauwel Hauweplein 19, 9190 Stekene.
Openingsuren: maandag, woensdag en donderdag voormiddag
Contact: https://www.medina.be/nl/covid-19/ of 052 25 80 25
Procedure: op afspraak via https://agenda.myaagenda.be/t/c/ZXZNNFo5QnBPMGJYQ3JrZndDRlEzblBrbGpwNTd4VnZCT1ZXRk1pSytiemUzV2RjcHdaS
XFaZDlsMHNzSmJmMFVzMXV1MDlPejRVNlRlSDlDVmxneVk3dXJ2UnZwdWhxQmZBdGFkYjBvYmkvaGI
5ZnB0blEvUT09
Resultaat: streeftijd binnen 24u

2. Bestaande testcentra
➢ Altrio thuisverpleging: ‘FAST PASS’ PCR-TESTCENTRA
Doelpubliek: alle zorgverleners in het Waasland (fysieke of mentale zorgverlener en maatschappelijk
dienstverlenende beroepen zoals politie en brandweer)
Anamnese: hoogrisicocontact, symptomatisch, asymptomatisch, terugkeer uit HRgebied in
buitenland
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Locatie: Regentieplein 18, 9100 Sint-Niklaas
Opening: vanaf 9u00 – 16u00
Contact: 03 304 77 77
Extra info: altrio.be/fastpasspcr
Procedure: Testen zonder te wachten
Resultaat: De uitslag van die test wordt binnen de 24u aan de zorgverlener doorgegeven
Niet-mobiele patiënten kunnen via de klassieke weg een test aan huis aanvragen: tel 03 304 77 77
➢ Zorgconnect thuisverpleging: testcentrum voor brede publiek en zorgverleners
Doelpubliek: patiënt en zorgverlener (fysieke of mentale zorgverlener en maatschappelijk
dienstverlenende beroepen zoals politie en brandweer – te vermelden op aanmeldingsformulier)
Anamnese: hoogrisicocontact, symptomatisch, asymptomatisch, terugkeer uit HRgebied in
buitenland
Locatie: Nieuwe Steenweg 106, 9140 Elversele
Opening: maandag, woensdag en vrijdag van 14u tot 16u
Contact: Leen Vaerewijck ( Operationeel verantwoordelijke Oost-Vlaanderen ) : gsm 0496/16 76 33
Maaike Brijs ( Verpleegkundige verpleegcentrum ): gsm 0488/92 17 07
Resultaat: De uitslag wordt binnen de 24u (max 30u) aan de zorgverlener/pt doorgegeven
Procedure: Patiënten dienen hiervoor een afspraak te maken via de website van het CRI-labo:
Labo Medische Analyse - CRI
Patiënt dient zich te registeren, een testcentrum te kiezen(locatie Elversele) en een uur van afspraak.
Hierna zal hij een code van afspraak ontvangen.
Deze code is NIET de CTPC-code.
Patiënten die langskomen beschikken dus over twee codes die ze afgedrukt meebrengen.

➢ Huisartsenvereniging der Durmestreek i.s.m. stad Lokeren en AZ Nikolaas
Doelpubliek: burger of buitenlander met nood aan PCR-test en geen nood aan medisch consult
Anamnese: asymptomatisch, hoogrisicocontact, symptomatische self assessment, terugkeer uit rode
zone, pre-hospitaal screening
Locatie: Zelestraat 84 9160 Lokeren
Openingsuren: Ma tem Zaterdag 13u-17u
Contact: voorpostlokeren@gmail.com; 09 340 81 00 (ma-vrij tussen 12 en 16.30 uur)
Procedure: op afspraak (met CPTC code) via www.mijncoronatest.be
Resultaat: binnen 24 tot 48u
➢ Huisartsenkoepel i.s.m. AZ Nikolaas
Doelpubliek: burger of buitenlander met nood aan PCR-test en geen nood aan medisch consult
Anamnese: asymptomatisch, hoogrisicocontact, symptomatische self assessment, terugkeer uit rode
zone, pre-hospitaal screening
Locatie: Koningin Astridlaan 57 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren: weekdagen: 13u-17u en weekenddagen: 13u-19u
Contact: sinbad@aznikolaas.be
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Procedure: drive-through op afspraak (met CPTC code online via deze link
https://testcovid.doclr.be/#!/flow)
Resultaat: binnen 24 tot 48u
➢ Labo Medina – testcentrum Sint-Niklaas
Doelpubliek: burger of buitenlander met nood aan PCR-test en geen nood aan medisch consult
Anamnese: asymptomatisch, hoogrisicocontact, symptomatische self assessment, terugkeer uit rode
zone, pre-hospitaal screening
Locatie: Plezantstraat 149, 9100 Sint-Niklaas.
Openingsuren: ma, do en vrij namiddag, woensdagavond
Contact: https://www.medina.be/nl/covid-19/ of 052 25 80 25
Procedure: op afspraak via MYA - Manage Your Agenda, Make Your Appointment (mya-agenda.be)
Resultaat: streeftijd binnen 24u
➢ Labo Clinicare/Medina – testcentrum Beveren
Doelpubliek: burger of buitenlander met nood aan PCR-test en geen nood aan medisch consult
Anamnese: asymptomatisch, hoogrisicocontact, symptomatische self assessment, terugkeer uit rode
zone, pre-hospitaal screening
Locatie: Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren.
Openingsuren: ma-vr, zaterdagvoormiddag
Contact: https://www.medina.be/nl/covid-19/ of 052 25 80 25
Procedure: op afspraak via https://agenda.myaagenda.be/t/g/ZXZNNFo5QnBPMGJYQ3JrZndDRlEzblBrbGpwNTd4VnZCT1ZXRk1pSytiemUzV2RjcHdaS
XFaZDlsMHNzSmJmMFJ5bFpFYTI0bjJVOHpoTmlYN2pPUk1XVFVOdUFUcDNaOFFOWXpnd0dXNWt3RE
9LMDhOZlZtUmY2Zm1wR0Y4czFMTXEyRlUwV1AxWUdGRGd1SFBPUUdBPT0%3D
Resultaat: streeftijd binnen 24u

Hieronder nog even een overzicht van de richtlijnen voorafgaande aan de afname:
1. CTPC code is verplicht:
De CTPC code kan bekomen worden:
Bij symptomatische klachten:
# via hun huisarts
# (NIEUW) via de “Self Assessment Testing” op de site van “Mijn gezondheid”
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ SAT: https://sat.infocoronavirus.be/nl/formulier/sat
Er wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen en indien het aansluitend advies
van Sciensano weergeeft dat een Covid-testing noodzakelijk is dan kan er geopteerd
worden om een sneltest (via apotheek) of een PCR test (via het labo) te laten
uitvoeren. Hiervoor kunnen ze een CTPC code voor een gratis test aanvragen.
Deze code SAMEN met een printout van de aanvraag (van de SAT-site moeten ze
meebrengen voor een afname in één van onze centra)
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Bij Hoog Risico contact:
# Via SMS van “Contacttracing” dienst, na telefonisch contact met persoon van deze
dienst.
# Via een aanvraagformulier of CTPC code bekomen bij hun huisarts.
Bij terugkeer uit Hoog risico gebied in het buitenland:
# Via SMS van “Contacttracing” dienst, nadat zij een PLF-document hebben ingevuld
en geregistreerd (ook voor buitenlanders die naar België komen).
Voor een opname in het ziekenhuis:
# Ondertekend aanvraagformulier of CTPC code van de arts is noodzakelijk.
Nieuw opname in residentiële collectiviteit:
# Ondertekend aanvraagformulier of CTPC code van de arts is noodzakelijk.
Coronalert melding:
Voor meer informatie: https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/
# hiervoor ontvangen ze via de App een 17-delige code:
Indien de patiënt symptomatisch is dan moet men bij de huisarts gaan, 17-delige
code tonen --- arts maakt een E-form met CTPC of manuele aanvraag aan. Indien
patiënt NIET symptomatisch dan moeten ze de 17-delige code eerst via de app
registreren. Na registratie ontvangen ze via SMS een CTPC code.
Positieve zelftest:
# info ivm wanneer en hoe een zelftest uitvoeren is terug te vinden op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/
# Wat te doen indien zelftest positief is, is ook terug te vinden op bovenstaande site.
Contacteer je huisarts voor een aanvraag of CTPC code voor een
bevestigende Covid-19 PCR test.
Bel het contactcenter 02/214 19 19 voor aanvraag van een activatiecode
(CTPC) voor een PCR test.

2. Vertrekkende buitenlandse reizigers:
Reiziger heeft een RRN: CTPC is niet noodzakelijk, behalve indien een Covidcertificaat (uitgegeven door Sciensano) noodzakelijk is voor land van bestemming of
indien de gebruikte vliegmaatschappij dit vereist.
Heeft geen RRN (geen belgische nationaliteit): CTPC is verplicht indien de reiziger een
Covid-certificaat moet kunnen voorleggen bij aankomst in het land van bestemming
of indien de gebruikte vliegmaatschappij dit vereist.
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