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Asymptomatische personen worden  

opnieuw getest.  
 

Brussel, 23 november 2020 – Het testen van asymptomatische personen die in contact geweest zijn met een 

persoon die positief heeft getest op Covid-19 worden hervat vanaf vandaag.  

Asymptomatische hoogrisicocontacten dienen 10 dagen quarantaine te respecteren, te rekenen vanaf de dag na 

het laatste contact met een persoon die positief heeft getest op Covid-19. Een PCR-test dient afgenomen te 

worden op de 7e dag van de quarantaine. Indien het resultaat van de test positief is, dient men bijkomend een 

isolatieperiode te respecteren van 7 dagen te rekenen vanaf de dag van staalafname. Indien het resultaat negatief 

is, eindigt de quarantaine op de dag dat men het testresultaat ontvangt. Toch dient men dan nog waakzaam te 

blijven dat er geen symptomen meer opduiken tot er 14 dagen verstreken zijn, te rekenen vanaf de dag na dat 

het laatste hoogrisicocontact plaats vond. Hierop gelden enkel uitzonderingen voor zorgpersoneel.  

Waar kan ik me laten testen in Brussel?  

De regio Brussel telt momenteel 7 testcentra met een totale testcapaciteit van 9.000 staalafnames per dag. Deze 

capaciteit laat een vlot verloop toe, rekening houdend met de vraag naar staalafnames.   

Brusselse testcentra  Adres 

Testdorp Oost of Mérode Gelegen voor het Jubelpark  

Testdorp Zuid  of Albert 

Jupiterlaan, 201 - Vorst  

Op de hoek met de Alsembergsesteenweg, op een steenworp van 

Place Albert.  

Testdorp West   
Félicien Ropsstraat, 13 - Anderlecht  

Op de parkeerplaats van Bizet.  

Testdorp Noord of Heizel 
Op de parking van paleis 12 - Expo Heizel, langs de 

Romeinsesteenweg.  

Antenne van Brugmann UVC Van Ooststraat - Schaarbeek   

Antenne van Kliniek Sint-Jan  Pachecolaan - Brussel  

Testcentrum in Molenbeek 
Industriekaai 31 

In de sporthal Mohamed Ali, vlakbij de Ninoofsepoort.  

 



 

Al deze testcentra kan men lokaliseren via een interactieve kaart: 

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen/. 

 

Om op een eenvoudige wijze een testcentrum te vinden en meteen een verplichte online afspraak te maken voor 

een staalafname is het platform https://brussels.testcovid.be/ beschikbaar. Hier dient men alle administratieve 

gegevens vooraf in te vullen, zodat de afspraak in het testcentrum vlot kan verlopen.  Voor de registratie van een 

staalafname heeft men het rijksregisternummer of BIS-nummer nodig en een e-formuliercode verstrekt per 

voorschrift door de huisarts, of een Covid-19 Test Prescription Code (CTCP) die men per SMS ontving als 

hoogrisicocontact,  of als reiziger terugkerend uit een rode zone, na het verplicht invullen van een PLF document. 

Wanneer men over een CTPC code beschikt is het niet langer nodig om langs de huisarts te passeren voor het 

afnemen van een test.  

Meer informatie over wanneer men zich dient te laten is beschikbaar op volgende link:  

https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/ 

Testresultaten raadplegen of een quarantainecertificaat aanvragen kan men via het platform : 

https://www.mijngezondheid.belgie.be.  

Om een goede opvolging te garanderen van personen die in contact kwamen met een besmet persoon, werd het 

team verantwoordelijk voor contactopvolging in Brussel fors versterkt. Momenteel zijn dagelijks 300 callcenter-

agenten en 50 veldagenten aan de slag om de circulatie van het virus af te remmen waar het opduikt. De 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) drijft haar inspanningen voortdurend op om potentiële 

besmette personen op te sporen en te voorkomen dat zij op hun beurt andere personen besmetten. 
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