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Covid-19: wijzigingen in de Brusselse testcentra    
  

Ingevolge verschillende beslissingen van het RIZIV of van de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid wenst de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de Covid-19 
noodvoorzieningen in Brussel geleidelijk te ontmantelen en over te schakelen naar een meer 
regulier zorgsysteem. In de komende dagen en weken zullen dus veranderingen plaatsvinden in de 
Brusselse Covid-19 testcentra.   
  
De twee belangrijkste wijzigingen betreffen de stopzetting van de betalende PCR-tests in de Brusselse 
testcentra op 31 oktober en het einde van de PCR-testactiviteiten in deze centra op 30 november.    
  
Stopzetting van de betalende PCR-tests in de testcentra op 31/10  
  
Een eerste verandering betreft de stopzetting van de betalende PCR-tests in de twee Brusselse 
testcentra op 31 oktober: Molenbeek en Pacheco.  
  
Stopzetting van de PCR-testactiviteiten in de testcentra op 30/11 

  
Een tweede wijziging betreft de stopzetting van de PCR-testactiviteiten in de twee testcentra 
Molenbeek en Pacheco op 30 november. Deze beslissing is het gevolg van de herziening van de 
screeningstrategie waartoe de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 12 oktober heeft 
besloten en waarbij de voorkeur wordt gegeven aan zelftests en snelle antigeentests, behalve voor 
specifieke gevallen (zie verder in het persbericht).    
   
Om een vlotte overgang voor zowel de burgers als het personeel van de centra te garanderen, maar 
ook om de opkomst van de BQ1-variant te blijven volgen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ervoor gekozen om de door de ziekteverzekering vergoede PCR-tests tot eind november te laten 
uitvoeren door de twee testcentra.    
   
Voor alle situaties die geen PCR-test meer vereisen, herinneren wij u eraan dat vele huisartsen en 
meer dan 360 apotheken wel nog snelle antigeentests uitvoeren (Covid-19 testen: wanneer, hoe, 
waar? | Apotheek.be). Zelftests blijven ook nog altijd verkrijgbaar in de Brusselse apotheken en in 
bepaalde winkels. Voor begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming - 330.000 personen in 
2020 in Brussel - blijft het zelfs mogelijk om een zelftest te verkrijgen voor de prijs van 1 euro, met een 
maximum van twee tests per week.  
  
PCR-tests blijven in sommige gevallen mogelijk bij huisartsen en in bepaalde laboratoria    
  
Voor personen bij wie de Covid-symptomen langer dan 5 dagen aanhouden en/of verergeren, is het 
nog steeds aangewezen de huisarts te raadplegen die per geval zal beslissen of zij opnieuw moeten 
worden getest en zo ja, met welk type test (snelle antigeentest of PCR-test).    

https://www.apotheek.be/Pharmacy/Article/covid-19-testen-wanneer-hoe-waar~705
https://www.apotheek.be/Pharmacy/Article/covid-19-testen-wanneer-hoe-waar~705


 
 

Als de huisarts een PCR-test aanbeveelt, hebben de patiënten vervolgens de keuze om deze bij de 
huisarts of bij een van de klinische laboratoria die deze tests aanbieden, te laten uitvoeren.   
  
De lijst van staalafnamecentra vindt u hier: doclr - Covid Test  
  

  

Meer info:   

France Dammel, woordvoerder van de GGC: 0494 50 88 98  
Simon Vandamme, woordvoerder van de Brusselse minister van Gezondheid, Alain Maron:   
0479 66 03 23  
  

Over de GGC: De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt een cruciale rol in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen. Ze is bevoegd voor personen (de Brusselaars en iedereen die 
in Brussel gebruikmaakt van de diensten van instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen) en voor meer dan 
driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW’s, diensten voor zorg en opvang, enz.) in die 
sectoren. De GGC omvat ook het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst die zich toelegt op gezondheid 
en bijstand aan personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

  

 

https://testcovid.doclr.be/%22%20/l%20%22!/saps
https://www.ccc-ggc.brussels/nl

