
 
 

   

 

 

Snelle Covid- antigeentesten in de 

apotheek voor reizigers/events 

Vragen en antwoorden 
 

OPLEIDINGEN 
 

 
1) Wie kan de opleiding geven? 

De opleiding moet gegeven worden door een arts (KB 4/11/2021) (of verpleegkundige – 

Informatie die nog door een Koninklijk Besluit in voorbereiding moet bevestigd worden). 

 
2) Moet de opleiding via een beroepsvereniging gevolgd worden? 

Nee, de opleiding kan ook individueel of in kleine groepen gegeven worden door een arts 

(of verpleegkundige – Informatie die nog door een Koninklijk Besluit in voorbereiding moet 

bevestigd worden). 

Als sector geven we echter de voorkeur aan de opleidingen die jullie 

lokale beroepsverenigingen organiseren, omdat we daardoor zeker zijn dat de kwaliteit 

bewaakt en gegarandeerd zal worden. Sommige lokale testcentra bieden ook opleidingen 

aan die logischerwijze eveneens voldoen aan de kwaliteitsvereisten. 

 
3) Moet iedereen van het apotheekteam de opleiding volgen? 

Nee, iedereen is vrij om de opleiding al dan niet te volgen. Enkel personen die de opleiding 

gevolgd hebben, kunnen de snelle antigeentesten afnemen in de apotheek. Opgelet: 

wanneer je als apotheker of farmaceutisch-technisch assistent de opleiding gevolgd hebt, 

geeft dit je niet de bevoegdheid om zelf andere leden van het team op te leiden. Als 

apotheker mag je na de opleiding vanaf 12/07 niet terugbetaalde sneltesten afnemen. Als 

farmaceutisch-technisch assistent mag je na de opleiding vanaf 12/07 niet terugbetaalde 

sneltesten afnemen - Informatie die nog door een Koninklijk Besluit in voorbereiding moet 

bevestigd worden. 

 
4) Zijn er specifieke voorwaarden aan het verloop van de les? 

De doelstelling van de praktische les is dat de apothekers en farmaceutisch-technisch 

assistenten de gecombineerde keel-, ondiepe neusstaalname en diepe staalname aanleren 

en een snelle antigeentest volledig autonoom kunnen uitvoeren na de opleiding. 

 
5) Moet op een of andere manier aangetoond worden dat de theoretische webinar 

gevolgd werd? 

We rekenen hier op de verantwoordelijkheid van de apotheker/farmaceutisch- 

technisch assistent. Om veilig en correct te werken is het belangrijk alle onderdelen 

van de e-learning te doorlopen. Zo wordt het persoonlijk beschermingsmateriaal 

uitvoerig besproken en ook het ingeven van de informatie in de eForm via de 

apotheeksoftware om een certificaat aan te maken. 

 
6) Wordt er een certificaat uitgereikt na de praktische les? 
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Ja, elke deelnemer krijgt na afloop van de opleiding een certificaat. 

 
7) Kan een opgeleide apotheker andere collega’s opleiden? 

Nee, de opleiding kan enkel gebeuren door een arts (KB 4/11/2021) (of verpleegkundige – 

Informatie die nog door een Koninklijk Besluit in voorbereiding moet bevestigd worden). 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

 
8) Kan een apotheker een arts of verpleegkundige aanstellen om in de apotheek testen te 

laten uitvoeren? 

Artsen en/of verpleegkundigen mogen, gezien de huidige omstandigheden op het gebied van 

de volksgezondheid, bij wijze van uitzondering in de apotheek testen afnemen, zolang er geen 

sprake is van collusie (en dus van reclame). 

 
9) Mag een apotheker testen aan huis gaan afnemen? 

Nee, de snelle antigeentesten moeten in de apotheek zelf afgenomen worden. Bij burgers 

thuis kunnen de noodzakelijke voorwaarden voor het afnemen van een test niet 

gegarandeerd worden. 

 
10) Mogen symptomatische personen getest worden? 

Nee, patiënten met symptomen dienen steeds doorgestuurd te worden naar een arts of 

testcentrum. Met uitzondering van enkele apotheken in Brussel die, in het kader van een 

specifiek pilootproject, goedkeuring ontvangen hebben om symptomatische burgers te testen. 

Als in kader van dat pilootproject patiënten met symptomatische verschijnselen getest worden, 

dan wordt de test terugbetaald door het RIZIV en moet de reden van de test geregistreerd 

worden in het eForm. Een dergelijke test leidt niet tot het aanmaken van een certificaat voor 

reizigers in de CovidSafe App. 

 
11) Mag een apotheker-stagiair de sneltesten afnemen? 

Nee, een apotheker-stagiair is niet gemachtigd om sneltesten af te nemen. 

 
12) Is de apotheker verzekerd om deze testen af te nemen? 

Ja, normaal wel. Het afnemen van de testen valt onder de BA-verzekering van de apotheker. 

We raden elke apotheker en farmaceutisch-technisch assistent aan om zelf contact op te 

nemen met de verzekeraar om dit bevestigd te krijgen. 

 
13) Moet de patiënt een formulier ondertekenen? 

Oorspronkelijk werd hieraan gedacht, maar dit werd door de Taskforce Testing afgeraden om 

uniform te werken zoals de testcentra. Het is de verantwoordelijkheid van de burger om na te 

gaan of het land van bestemming (en de transitlanden) snelle antigeentesten aanvaarden en 

hoe lang het certificaat geldig is voor de verschillende lidstaten. Er zal een standaard infofiche 

beschikbaar zijn, maar die moet niet ondertekend worden. 

 
14) Hoeveel kost de snelle antigeentest voor de burger? 

Er is wettelijk geen maximumprijs vastgesteld voor deze snelle antigeentesten (voor PCR- 

testen is er momenteel wel een maximumprijs opgelegd). Dat houdt in dat elke apotheek vrij is 

om zelf een prijs te bepalen. We roepen echter op om redelijke prijzen te hanteren. Hou er 

rekening mee dat indien deze test zou terugbetaald worden ze 26.72 euro zou kosten, maar 

het staat je dus vrij om meer of minder aan te rekenen. Het is belangrijk om de prijs duidelijk te 

afficheren in de apotheek. 

 
15) Mag ik testen uitvoeren tijdens de wachtdienst? 



Dit is niet verboden maar je dient er op alle ogenblikken over te waken dat de standaard 

farmaceutische zorg op geen enkel ogenblik in het gedrang komt. 

 
 

 
SNELLE ANTIGEENTESTEN 

 

 
16) Moeten apothekers sneltesten zelf aankopen of worden ze geleverd door 

de overheid? 

De apotheker moet zelf de sneltesten aankopen via de groothandel of verdeler. 
 

 
17) Welke testen mogen gebruikt worden? 

 

Sneltesten 

Enkel sneltesten die voorkomen op deze lijst mogen gebruikt worden om reizigers te testen. Bij 

het invullen van de eForm in de software dien je de test die je gebruikt te selecteren uit die lijst. 

Indien je werkt met een andere test kan je geen certificaat aanmaken voor een reiziger. Wij 

werken momenteel ook een lijst uit met de CNK-codes van de sneltesten die beschikbaar zijn 

op de Belgische markt. 

 
(Zelftesten) 
Er bestaan 2 soorten zelftesten. 

 
1) De eerste soort zijn testen die oorspronkelijk op de markt zijn gekomen als sneltest en 

vervolgens zijn goedgekeurd als zelftest omdat ze voldeden aan bepaalde voorwaarden, 

zoals een aangepaste verpakking en een dikkere swab voor de zelftest. Die testen kunnen 

in principe gebruikt worden om reizigers te testen maar dan dien je wel aparte fijne swabs 

te voorzien vermits je met de dikke nasale swabs die bij een zelftest geleverd worden 

geen diepe nasofaryngeale staalname kan doen. Een sneltest vereist een diepe 

nasofaryngeale staalname. 

2) De tweede soort zelftesten zijn CE goedgekeurde zelftesten. Die mogen niet gebruikt 

worden als sneltest. 

 

 

REGISTRATIE 
 

 
18) Moet de apotheker een certificaat voor de reiziger afleveren? 

De apotheker moet het resultaat registreren in het eForm dat naar Sciensano wordt gestuurd. 

Vanuit die databank wordt 1,5 u later een certificaat naar de CovidSafe App verstuurd. Bij een 

positief resultaat wordt contact tracing opgestart. 

De exacte doorlooptijd wordt geschat op 1,5 uur maar zal de komende week uitvoerig getest 

worden in samenwerking met de softwarehuizen. 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/jf2d0c1qk213gqu/SARSCoV2AntigenCodeList.xlsx?dl=0

