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Volledige overstap naar nieuw testplatform en registratietool
COVID-19
Eerder werd gecommuniceerd over de geleidelijke overstap naar een nieuw testplatform en een nieuwe
registratietool. Vanaf 1 december 2020 is die overstap volledig. Daarnaast zal er met een nieuwe leverancier
van testen gewerkt worden.

Registratietool
Vanaf 1 december 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om Cyberlab te gebruiken. Voor preventieve
screening van medewerkers werd al met de CTPC-tool gewerkt. Vanaf 1 december zal ook voor
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uitbraakgericht testen alleen de CTPC-tool gebruikt kunnen worden.

De Corona Test Prescription and Consultation (CTPC)-webtoepassing kan worden geopend via deze link. De
praktische info vindt u hier.
Testplatform
Momenteel werd afhankelijk van de postcode met de labo’s van het nieuwe platform.bis gewerkt of met het
oude federaal testplatform. Vanaf 1 december 2020 zal voor alle provincies volledig met de labo’s van het
nieuwe testplatform, platform.bis, gewerkt worden. Die labo’s moeten correct geselecteerd worden in de
CTPC-tool.

Provincie

Postcode

Labo

Code Labo

Oost- Vlaanderen

9000-9999

UZ Gent

84470073

West-Vlaanderen

8000-8999

UZ Gent

84470073

Vlaams-Brabant

3000-3499

UZ KU LEUVEN

82470091

Vlaams-Brabant

1500-1999

ULB
INSTITUT
BIOLOGIE CLINIQUE

Limburg

3500-3999

UZ KU LEUVEN

82470091

Antwerpen

2000-2999

UZ ANTWERPEN

81160393

Brussel

1000-1299

UCL SAINT-LUC

82675078

DE 82772969

Deze informatie werd aangepast in de infonota ‘Preventieve teststrategie’ en de infonota ‘Teststrategie en
Contactopsporing COVID-19’.
Ondersteuning van éénlijn
Er wordt vanuit eenlijn, info@eenlijn.be, tel. 050 77 11 11 (maandag tem vrijdag van 8.30 tot 20.00 u.),
ondersteuning geboden aan artsen en voorzieningen bij de registraties van PCR-stalen in de nieuwe
registratietool. Die ondersteuning bestaat uit een opleidingsaanbod met webinars, een FAQ, een
gebruiksvriendelijke handleiding en een YouTube-kanaal met korte films over het gebruik van de tool.
Eenlijn.be kan u ook ondersteunen op de dag zelf tijdens het registreren. Hebt u een vraag of twijfelt u of u
de registratie juist doet? Aarzel dan niet om hen te contacteren.
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Nieuwe logistieke partner voor de levering van COVID-19-testen
De COVID-19-testen zullen vanaf 1 december geleverd worden door Medista en opgehaald worden door BBC
of Cerba Research. Dankzij de nieuwe leverancier zullen de testen vanaf nu ook vroeger geleverd worden.
Dat kan al de dag na aanvraag en zal dus niet meer standaard de dag voor de geplande testdag zijn. Na
afloop van de testing worden uw stalen opgehaald door de firma BBC of Cerba Research, naargelang uw
ligging, en overgebracht naar het labo. De logistieke partner contacteert u voor afspraken omtrent het
ophaalmoment.
Als u logistieke vragen hebt over uw testaanvraag kunt u zich nog steeds wenden tot de COVID-19-Testing
Helpdesk: +32 800 980 06 of +32 2 223 00 00 (elke dag tussen 10 en 18.00 u.). Indien nodig kunnen zij u
doorverbinden met de betreffende logistieke partner.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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