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Corona-testen (SARS-CoV-2, COVID-19) 

PCR analyses 

Wie er moet getest worden evolueert continu in functie van de beschikbare testcapaciteit en de 

situatie op het terrein. Voor de laatste stand van zaken, kijk steeds op https://covid-

19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing 

Bij iedere wijziging van gevalsdefinitie wijzigt ook het aanvraagformulier. Gebruik steeds de meest 

recente versie en vul dit zo volledig mogelijk in. Aanvragen waar noodzakelijke informatie ontbreekt 

zullen mogelijk als niet-prioritair beschouwd worden en dus niet uitgevoerd worden! Het is dus 

belangrijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. 

Antigen testen 

Antigen testen worden momenteel niet uitgevoerd. De criteria om de test te mogen uitvoeren zijn 

gelijk aan deze voor de PCR. Door de lage gevoeligheid dienen negatieve en twijfelachtige resultaten 

steeds geconfirmeerd te worden met PCR. 

Enkel tests aanbevolen door het FAGG komen in aanmerking voor terugbetaling, en enkel wanneer 

uitgevoerd in het kader van de door Sciensano gedefinieerde gevallen. 

Antistof testen 

De antistoftesten zullen in de toekomst waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. 

Ze laten toe om na te gaan wie reeds blootgesteld is aan het virus. Of de antistoffen ook beschermend 

werken, wordt momenteel nog volop onderzocht. 

Het KB van 17 maart 2020 verbiedt de terbeschikkingstelling, ingebruikname en het gebruik van snelle 

zelftests voor het meten of opsporen van antistoffen met betrekking tot het SARS-CoV-2 virus. Deze 

sneltesten worden momenteel door Sciensano en het FAGG als niet-betrouwbaar beoordeeld,worden 

niet terugbetaald en mogen ook niet aan de patiënt aangerekend worden. 

De analyse van SARS-CoV-2 antistoffen zal gebeuren via de klinische laboratoria. De overheid heeft 

beslist om de aankoop en validatie van reagentia te centraliseren. Dit om garanties te kunnen krijgen 

over de kwaliteit, beschikbaarheid en leveringen. Een centrale validatie laat ook toe om de test 

sneller te implementeren. Momenteel is nog niets gekend over eventuele terugbetalingscriteria. 

Het MCH beschikt over alle nodige infrastructuur en capaciteit om deze analyses snel en kwaliteitsvol 

uit te voeren. Van zodra deze analyses beschikbaar worden, zullen we deze implementeren, 

aanbieden en hierover communiceren. 

Klinisch biologen MCH 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Lab_form_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/nota%20over%20het%20gebruik%20van%20immunologische%20tests%20-%2003%20april%202020.pdf

