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Op 14 mei verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 11 mei 2021 dat het gebruik van zelftesten in 
ondernemingen mogelijk maakt. 
 

Zelftesten zijn snelle antigen coronatests (net zoals de zogenaamde sneltesten) die een persoon zelf kan uitvoeren.  
Het was al mogelijk voor elke persoon afzonderlijk om deze testen in de apotheek te kopen om hem particulier te 
gebruiken. Maar nu er is dus ook een wettelijk kader om dit in de ondernemingen te organiseren als bijkomende methode 
om de verspreiding van het virus in de ondernemingen tegen te gaan.  
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan gebonden. 
 

 
Enkel op vrijwillige basis 
De testen mogen aangeboden worden maar de werknemers mogen slechts vrijwillig de test ondergaan. Er mag nooit 
enige vorm van druk uitgeoefend worden door de werkgever om een werknemer een test te doen ondergaan. 
 
Respect voor de Privacy van de werknemer 
Alle privacyregels moeten gerespecteerd blijven. Een werknemer is dus nooit verplicht aan te geven dat hij getest is of 
niet, noch mag hij gevraagd worden naar het resultaat van de test. 
 
Opleiding en instructie voor de werknemer 
Werknemers moeten een gepaste opleiding krijgen om de testen op een adequate manier uit te voeren. 
Werknemers moeten duidelijke instructies krijgen van wat te doen indien een test positief/negatief is. 
Indien de test positief is, dan moet de werknemer contact nemen met zijn huisarts of een testcentrum om het resultaat 
te laten bevestigen met een klassieke PCR test. 
Indien ook deze test positief is moet de werknemer de klassieke maatregelen opvolgen, dus in isolatie gaan. Ook een 
contactonderzoek zal ingezet worden. 
 
Een negatieve test mag de geldende preventiemaatregelen niet vervangen 
Werknemers moeten weten dat een negatieve test niet betekent dat er geen besmetting kan aanwezig zijn.  
Het gebruik van deze testen, zoals ook het inzetten van andere testen, mag nooit een reden zijn om de andere 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in de onderneming te versoepelen (afstand bewaren, 
handhygiëne, ventilatie en dragen van mondmaskers). 
De normale procedures van contactopsporing in geval van een positief geval op de werkvloer kunnen ook niet worden 
vervangen door het gebruik van deze zelftesten. 
 
Enkel de door het FAGG erkende testen mogen gebruikt worden 
Enkel zelftesten die erkend zijn door het Federaal Geneesmiddelenagentschap mogen hiervoor worden gebruikt. 
Meer info op de website van het FAGG – Tests : https://www.fagg-afmps.be 

 

https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/covid_19/tests
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Zelftesten kunnen beschouwd worden als een alternatief op sneltesten. Indien goed uitgevoerd is de gevoeligheid 
vergelijkbaar met een sneltest.  Het grote voordeel is natuurlijk dat de afname niet moet gebeuren door medisch personeel.   
De indicaties die er zijn voor de sneltesten gelden dus ook voor zelftesten: de beheersing van clusters die niet onder 
controle zijn en specifieke hoog-risico werkomstandigheden (waarbij niet alle noodzakelijke preventiemaatregelen 
kunnen toegepast worden).   
Maar we kunnen verder gaan dan deze (beperkte) indicaties.  De wetgeving legt geen beperkingen op aan het gebruik van 
zelftesten. We gaan nu naar een periode van afbouw van de preventiemaatregelen, ook in de bedrijven.  We gaan terug 
mogen keren naar onze werkplek, te beginnen met één dag per week. Dit kan aanleiding geven tot een verhoogd 
besmettingsrisico. Zelftesten kunnen helpen om dit verhoogd risico onder controle te krijgen. De keuze om al dan niet 
zelftesten ter beschikking te stellen moet dus kaderen in het ruimere Covid-preventiebeleid van de onderneming. Logisch 
gezien gaat u ook rekening houden met het algemene risico in de maatschappij: het aantal nieuwe Covid-gevallen per 
dag, de graad van vaccinatie van de bevolkingsgroepen.   
 

Wat kosten zelftesten? 
Zelftesten zijn te koop bij apothekers (en groothandel). 
 
Hoe vaak moet u ze gebruiken? 
Dat hangt af van de reden van het gebruik. Als er een blijvend verhoogd risico is, wordt aangeraden om 2 maal per week 
te testen totdat het risico genormaliseerd is. Als u test omwille van een terugkeer naar het bedrijf, en dit maar voor één 
dag in de week, moet u natuurlijk maar éénmaal per week testen 
 
Waar wordt de test best uitgevoerd? 
We raden aan dat de werknemer de test uitvoert thuis, in alle rust en discretie.   
Het is ook mogelijk dat de werknemer de test in het bedrijf uitvoert. Bij zelftesting op het werk moet hiervoor een goed 
verluchte ruimte voorzien worden met stoel en tafel. De ruimte moet de privacy van de werknemers respecteren (naar 
analogie met een EHBO-lokaal).  
Het lokaal moet dan ook voldoen aan de voorwaarden voor het correct stockeren en bewaren van de testkits (bv 
temperatuur). 
We raden dan aan om de afname te laten begeleiden door coaches. Dit zijn dan personen die het vertrouwen van de 
werknemers genieten. We denken hier aan de vertrouwenspersoon, de interne preventieadviseur, een 
bedrijfshulpverlener,… Zij informeren de werknemers over alle praktische zaken en houden toezicht op de correcte 
uitvoering van de testen. 
 
Wat bij een positieve test? 
Indien de werknemer de test thuis uitgevoerd heeft, contacteert hij zijn huisarts voor bevestiging van dit positief resultaat 
door middel van een PCR test. Ondertussen gaat hij in quarantaine.   
Indien de testen in het bedrijf uitgevoerd worden, moet er een procedure opgemaakt worden die duidelijk maakt wat de 
werknemer moet doen bij een positief resultaat.  We raden aan om dan de coach te contacteren.   
De werknemer kan ook het Covid Center van Securex contacteren om een testcode te krijgen om zich in een testcentrum 
te laten testen.  Ons Covid Center kunt u bereiken op het mailadres Covid@securex.be 
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Moeten de resultaten bijgehouden worden? 
Nee, dat is verboden.  De werknemer kiest of en wanneer hij de test uitvoert.  De werkgever mag de resultaten niet 
opvragen en zeker niet registreren 
 

De arbeidsarts  
Securex staat positief tegenover het gebruik van sneltesten in ondernemingen.  Een formeel akkoord van de arbeidsarts 
voor het gebruik van zelftesten is niet nodig. De voorwaarden voor het gebruik moeten wel vervuld zijn.  We raden aan 
om een coach te voorzien om de testing te begeleiden en van die coach te vormen 
 
We bezorgen u de nodige informatie 
We zorgen voor een presentatie bestemd voor de coaches en een tekst voor de werknemers  
 
We staan ter beschikking als u ons nodig hebt 
Het grote voordeel van zelftesten is natuurlijk dat de mensen ze zelf kunnen uitvoeren, zonder medisch personeel. Maar 
indien u ons nodig heeft, bijvoorbeeld om coaches te begeleiden, staan onze verpleegkundigen te uwer beschikking. We 
rekenen hiervoor de normale wettelijke uurtarieven aan. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Naast uw gekende contactpersonen staat ook ons Covid Center ter beschikking voor alle verdere vragen over dit 
onderwerp: Covid@securex.be 
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Als wordt besloten tot zelfbemonstering door de werknemer, moet worden gezorgd voor de nodige opleiding en 
voorlichting over het correcte gebruik van dit type test. Bovendien wordt de werknemer ingelicht over de procedure die 
moet worden gevolgd in geval van een positieve test. 
 

 Deze informatie moet worden gebruikt als aanvulling op de instructies die bij de zelftests worden 
gegeven. 

 Er zijn standaardvideo's beschikbaar voor de opleiding van uw werknemers: 

 Biosynex 

 Roche  
 

 
De interpretatie van de test is vergelijkbaar met die van een zwangerschapstest. 
 
1. Steek de neuswisser in één neusgat, draai het 5 keer rond om het slijm te verzamelen, doe dan hetzelfde in het andere 

neusgat. 

 
 
 
2. Vervolgens moet de neuswisser in contact komen met het reagens:  
 plaats de neuswisser stevig in de oplossing en knijp het in de vloeistof zodat het materiaal doordringt.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tsvBO_xYczA
https://www.youtube.com/watch?v=fJEIpwsb6Yk
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3. Zodra het reagens goed contact heeft gemaakt met het wattenstaafje, doet u 4 druppels van het reagens op de testkit. 

 
 
 
4. Na 15 minuten verschijnt de controlelijn "C", ten teken dat de test kan worden afgelezen:  
 De "T" op de test geeft geen lijn aan = Negatief  
 De "T" op de test geeft een lijn aan = Positief 

 
 
 
 

De werknemer moet onmiddellijk in isolatie gaan en contact opnemen met zijn behandelend arts. De arts zal, afhankelijk 
van de klinische en epidemiologische context, beslissen of bevestiging door een PCR-test noodzakelijk is (vanwege de 
lagere gevoeligheid van zelftests). De werknemer of zijn behandelend geneesheer moet ook onmiddellijk de bedrijfsarts 
op de hoogte brengen, zodat deze de contacten binnen het bedrijf kan traceren. 
 
 

Preventieve maatregelen in de onderneming moeten verder worden toegepast. Een negatief testresultaat betekent niet 
noodzakelijk dat de werknemer niet besmettelijk is. Bovendien zal een "negatieve" zelftest nooit worden aanvaard als 
bewijs voor reizen, voor het opnieuw binnenkomen van België, of ter vervanging van een quarantaine of een test na een 
risicovol contact. 
 

 


