
  TEST DRIVE-IN – ZOL Genk 
 

1. U GAAT ZICH LATEN TESTEN IN DE TEST-DRIVE IN? 

MAAK ALTIJD EERST EEN AFSPRAAK VIA 089/32 50 50  
 

 BENT U VERWEZEN DOOR UW HUISARTS OF EEN ARTS VAN EEN ANDER ZIEKENHUIS?  
U heeft een afgedrukt aanvraagformulier (van een arts) nodig. Indien u geen afgedrukt 
aanvraagformulier heeft, wees dan zeker dat uw arts de staalafname digitaal heeft aangevraagd (eForm 
COVID-19). Het volstaat om dit met een e-mail te tonen. Indien er geen aanvraag is van een arts, wordt 
een staalafname geweigerd. 

 
 

 BENT U VERWEZEN IN HET KADER VAN CONTACT TRACING / KOMT U TERUG NA EEN REIS IN EEN 
RISICOZONE EN MOET U GETEST WORDEN? 

 Ontving u een corona test prescription code*? Dan kan u meteen een afspraak maken bij de test 
drive-in (T 089/32 50 50). U hoeft in dat geval niet naar de huisarts. Vergeet de code niet wanneer u 
zich aanmeldt bij de test drive-in. Zonder deze code, wordt een test geweigerd.  

 

 

 

 Bent u NIET in het bezit van een corona test prescription code, contacteer dan eerst uw huisarts en 
breng uw afgedrukt aanvraagformulier (van de huisarts) mee. Indien u geen afgedrukt 
aanvraagformulier heeft, wees dan zeker dat uw arts de staalafname digitaal heeft aangevraagd 
(eForm COVID-19). Het volstaat om dit met een e-mail te tonen. Indien er geen aanvraag is van een 
arts, wordt een staalafname geweigerd. 
 

 REIST U NAAR EEN LAND WAAR DE OVERHEID EEN COVID-19 TEST VEREIST? 
U heeft geen aanvraagformulier nodig. Opgelet, dit is niet terugbetaald door het RIZIV en u dient 66.81€ 
te betalen per test. Meer specifiek dient u dit voor uw test te betalen op de test drive-in.  
Enkel elektronische betaling is mogelijk, wij aanvaarden geen cash!  

 

2. HOE MELDT U ZICH AAN? 

 Breng steeds uw identiteitskaart mee. 

 Kom alleen, u mag geen begeleider meebrengen. Er zijn twee uitzonderingen: 
- kinderen en jongeren onder de 18 jaar 
- mensen die slecht te been zijn (rolstoel,...)  
mogen door 1 persoon begeleid worden. 

 U heeft altijd 30 minuten de tijd om zich aan te bieden bij de drive-in. 
Wie bijvoorbeeld een afspraak heeft om 15u, mag zich aanbieden tussen 15 en 15.30 uur. 

*De corona test prescription code is steeds een code van 16 alfanumerieke posities  
(4 blokken van 4 posities) en wordt in een SMS verzonden vanop het telefoonnummer 8811, 
met als bericht: 

“Corona test prescription code: xxxx xxxx xxxx xxxx Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. 
Bewahren Sie diese SMS auf.” 

https://www.corona-tracking.info/algemene-info/glossarium/corona-test-prescription-code/


3. WAAR IS DE TEST DRIVE-IN? 

Locatie: ZOL 2130 

Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6, 3600 Genk. 

Indien u met de auto of fiets komt, volg volgende bordjes: 

 

Indien u met de bus of te voet komt, volg volgende bordjes: 

 

4. WANNEER EN HOE KRIJG IK MIJN RESULTAAT?  

Wanneer is mijn resultaat bekend? 

 Staalafname op een weekdag in de voormiddag: dezelfde dag vanaf 17u00 
 Staalafname op een weekdag in de namiddag: dezelfde dag vanaf 23u00 
 Staalafname op een zaterdag of feestdag: dezelfde dag vanaf 22u00 

 

Hou er rekening mee dat bij grote drukte uw resultaat soms enkele uren langer op zich kan laten wachten! 

 

Hoe kan ik mijn resultaat krijgen? 
De dag na uw test is uw resultaat beschikbaar bij uw huisarts. Volg de specifieke afspraken die uw huisarts 
met u maakte. 

 

Bent u een ZOL medewerker? 
U wordt de dag zelf of de volgende ochtend gebeld met uw resultaat, ongeacht of dit positief of negatief is. 
Indien u vragen heeft over uw werk, wendt u zich tot de dienst arbeidsgeneeskunde of uw diensthoofd. 

Resultaat dringend nodig?  

U kan het resultaat zelf online bekijken.  

Ga naar https://www.zol.be/coronavirus/resultaat-covid-test en volg de instructies. Opgelet, dit is 
enkel mogelijk voor meerderjarigen met een Belgische identiteitskaart. 

Kan u uw resultaten niet online opvragen? ’s Avonds vanaf 23u00 op de dag van uw test kan u het 
labo van het ZOL telefonisch contacteren of het resultaat beschikbaar is (089/32 46 70). Indien dit zo is, 
kan u het resultaat met uw identiteitskaart komen afhalen. Het resultaat wordt omwille van privacy 
wetgeving niet telefonisch meegedeeld. Het labo is gelegen in blok 3100, voor meer informatie 
zie https://www.zol.be/klinisch-laboratorium/contact. 

 

Mogen wij u vragen om, in geval van terugkomst of vertrek naar het buitenland, zo veel mogelijk 
gebruik te maken van deze digitale toepassing? Zo wordt uw huisarts niet overspoeld met telefoons 
en behoudt hij voldoende tijd voor zieke patiënten! 

 

https://www.zol.be/coronavirus/resultaat-covid-test
https://www.zol.be/klinisch-laboratorium/contact

