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Test gratis?
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Consultatie voor enkel staalafname bij 
vertrekkende reizigers mag je niet 

aanrekenen volgens Riziv-nomenclatuur en 
moet rechtstreeks aan de patiënt 

gefactureerd worden. Domus Medica 
adviseert om 20 euro aan te rekenen.5
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1. Enkel voor patiënten die asymptomatisch of symptomatisch zijn die niet beantwoorden 
aan de gevalsdefinitie van Sciensano, kunnen worden getest via een snelle antigeentest 
in de apotheek. Het resultaat is voor reizen naar een land dat een negatief sneltest 
aanvaard maximum 48 uren geldig. In België voor toegang tot evenementen is een 
negatieve sneltest maximum 24u geldig. 

2. Indien de patiënt niet zelf een CTPC-code kan aanmaken op mijngezondheid.be, kan de 
huisarts inloggen op mijngezondheid.be met het eID van de patiënt.

3. Dit is beschikbaar vanaf 26/06. Een CTPC-code voor een gratis test is 10 dagen geldig. 
Een CTPC-code voor een betaalde test is geldig voor 30 dagen. De voorwaarden voor 
een gratis test kan u hier terugvinden. Indien de test niet gratis, kan de patiënt ook naar 
de apotheek voor een snelle antigeen test.

4. Een patiënt kan een afspraak inplannen vanaf 28/06 via https://testcovid.doclr.be/#!/
flow

5. Op voorwaarde dat de huisarts dit duidelijk afficheert en meedeelt aan de patiënt op 
voorhand.
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