
Q&A vragen Categorie: Inloggen met DigiD  

- Je hebt geen DigiD. Hoe kun je een DigiD krijgen?  

Je kunt een DigiD krijgen via DigiD.nl. Let op! Het duurt gemiddeld 3 werkdagen om een DigiD te 

krijgen. Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Dan is het belangrijk zo snel mogelijk te 

bellen om een testafspraak te maken. Het telefoonnummer is 0800-1202. Je kunt iedere dag van 

08:00 tot 20:00 bellen.  

- Waarom heb je een DigiD nodig?  

Wil je op internet iets regelen? Dan kun je met een DigiD laten zien wie je bent. Op deze website 

gebruiken we je DigiD om een testafspraak te maken. En om de testuitslag aan je te laten weten. 

Doordat wij DigiD gebruiken, weet je zeker dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.   

- Waarom kun je online geen testafspraak maken zonder DigiD?  

We willen zeker weten wie je bent als je online een testafspraak maakt. Of als we je de testuitslag laten 

weten. Met je DigiD weten we zeker wie je bent. Heb je geen DigiD? Bel dan met 0800-1202 om een 
testafspraak te maken. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

  

Categorie: Een testafspraak maken voor een kind of voor een ander  

- Je kind is jonger dan 7 jaar. Kun je online een testafspraak voor je kind maken?  

Voor kinderen jonger dan 7 jaar kun je online geen testafspraak maken. Want bij kleine kinderen 

hebben we meer tijd nodig voor een test. Je kunt voor een testafspraak bellen met 0800-1202. Dit 

kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.   

- Je kind is 7 jaar of ouder en jonger dan 16 jaar. Kun je online een testafspraak voor je kind 

maken?   

  

Ja, dat kan als je kind een eigen DigiD heeft. Je logt dan in met de DigiD-inloggegevens van je kind. 

Voordat je inlogt stellen we je wat vragen. Deze vragen gaan over de klachten die je kind heeft.  

Beantwoord de vragen voor je kind. Dus doe alsof je kind de vragen zelf beantwoordt.  

Heeft je kind geen eigen DigiD? Bel dan met 0800-1202 om een testafspraak te maken. Dit kan iedere 

dag van 08:00 tot 20:00.  

  

- Je kind of je cliënt heeft een beperking. Kun je online een testafspraak voor je kind of cliënt 

met een beperking maken?  

Voor je kind of je cliënt met een beperking kun je online geen testafspraak maken. Want bij kinderen 

of cliënten met een beperking nemen we graag meer tijd voor een test. Dan kunnen we ook meer 

aandacht besteden aan je kind of cliënt. Je kunt voor een testafspraak bellen met 0800-1202. Dit kan 

iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

- Je kind is 16 jaar of ouder. Kun je online een testafspraak voor je kind maken?  

Nee, kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf een testafspraak maken door in te loggen met hun 

eigen DigiD.   



- Mag je voor iemand anders online een testafspraak maken?  

Je mag online een testafspraak maken voor iemand anders als je zijn of haar DigiD hebt. Heb je de 

DigiD van deze persoon niet? Bel dan met 0800-1202 om een testafspraak te maken. Dit kan iedere 

dag van 08:00 tot 20:00. Let op! Als je belt, heb je het BSN-nummer van deze persoon nodig.  

  

Categorie: Een testafspraak maken als je een beperking hebt  

- Je hebt een beperking. Kun je online een testafspraak maken?  

Ja, je kunt online een testafspraak maken. Maar heb je extra hulp nodig bij de test? Of heb je hulp 

nodig om naar de testplaats te komen? Dan kun je beter bellen. Dan kunnen we bespreken of we 

meer tijd nodig hebben voor de test. Of welke hulp je misschien nodig hebt. Je kunt bellen met 

08001202. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

- Je kind of je cliënt heeft een beperking. Kun je online een testafspraak maken?  

Voor je kind of je cliënt met een beperking kun je online geen testafspraak maken. Want bij kinderen 

of cliënten met een beperking nemen we meer tijd voor een test. Dan kunnen we ook meer 

aandacht besteden aan je kind of cliënt. Je kunt voor een testafspraak bellen met 0800-1202. Dit kan 

iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

  

Categorie: Gezondheidsklachten   

- Je wilt weten welke gezondheidsklachten passen bij het coronavirus?   

Kijk op rijksoverheid.nl/coronatest om te lezen welke gezondheidsklachten passen bij het 

coronavirus  

- Je hebt geen klachten die passen bij het coronavirus. Kun je online een testafspraak maken?  

Nee. Je kunt alleen een testafspraak maken als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Heb je 

geen klachten? Dan heeft een test geen zin.  

- Je hebt klachten gehad. Kun je je nog laten testen?  

Heb je klachten gehad die passen bij het coronavirus? Maar heb je die klachten nu niet meer? Dan 

kun je geen testafspraak maken. Want we testen niet of je het coronavirus al hebt gehad. Komen je 

klachten terug? Of krijg je nieuwe klachten? Maak dan online een testafspraak.  

- Je bent in de buurt geweest bij iemand met klachten. Kun je je laten testen?  

Ben je in de buurt bent geweest van iemand met klachten? Dan is het belangrijk je gezondheid goed 

in de gaten te houden. Krijg je klachten? Maak dan zo snel mogelijk een testafspraak.   

Heeft de GGD contact met je opgenomen omdat je in contact bent geweest met iemand die het 

coronavirus heeft? Hou je dan aan de regels die de GGD met je besproken heeft. Heb je vragen over 

deze regels? Neem dan contact op met de GGD die contact met je heeft opgenomen.  

- Wanneer heb je koorts of verhoging?   



Heb je je temperatuur gemeten? En is je temperatuur tussen de 37,5 en 38 graden Celsius? Dan heb 

je verhoging. Is je temperatuur 38 graden Celsius of hoger? Dan heb je koorts.  

  

Categorie: Je privacy   

 -  Welke persoonlijke gegevens gebruikt de GGD?  

Om de test te doen en jou de testuitslag te laten weten, gebruiken we de persoonlijke gegevens die 

hieronder staan:  

• je voornaam en achternaam,  

• je adres en woonplaats,  

• je geboortedatum,  

• of je man of vrouw bent,  

• je BSN-nummer,  

• je telefoonnummer en e-mailadres. Dit gebruiken we om de testafspraak te maken en om je 

de testuitslag te laten weten,  

• jouw klachten. Dit doen we met een vragenlijst,  

• je verblijfplaats, als je ergens anders bent dan thuis,   de barcode van het testbuisje,  

je testuitslag.  

Soms gebruiken we ook de gegevens die hieronder staan:  

• de naam van de arts die de test voor jou heeft aangevraagd,  

• de naam van je bedrijf,  

• de bedrijfssector waarin je werkt.  

  

- Waar gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens voor?  

We stoppen je persoonlijke gegevens in een registratiesysteem. Daarmee doen we de dingen die 

hieronder staan:  

- we melden je aan voor een test,  

- we maken een testafspraak,  

- we stoppen je testuitslag in het registratiesysteem, -  we laten je weten wat je testuitslag 

is.  

Op de website van GGD GHOR Nederland lees je meer informatie over wat we doen met je 

persoonlijke gegevens. Wie dat doet. En waarom.  

Let op! Alle antwoorden die je geeft voordat je inlogt met je DigiD zijn anoniem. We weten dan dus 

niet wie je bent. Deze antwoorden gebruiken we alleen om te kijken of je online een testafspraak 

kunt maken.   

  

Categorie: Testplaats  

- Wat is een testplaats?   

Een testplaats is de plaats waar wij de test doen.   



- Hoe lang van tevoren moet je op de testplaats zijn?  

Zorg ervoor dat je op tijd bent. Maar kom niet te vroeg, want dan moet je lang wachten. Is het warm 

weer? Neem dan genoeg water mee.  

  

Categorie: Vervoer naar de testplaats  

- Mag je met openbaar vervoer naar de testplaats komen? Dus met de trein, de tram, de 

metro, de bus of de taxi?  

Nee. Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus, mag je niet reizen met het openbaar 

vervoer. Dus je mag niet komen met de trein, de tram, de metro, de bus of een taxi. Want dan kun je 

andere mensen besmetten met het coronavirus.   

- Mag je meerijden naar de testafspraak met iemand bij wie je niet in huis woont?  

Nee. Je mag niet meerijden met iemand bij wie je niet in huis woont. Zodat je deze persoon niet kunt 

besmetten met het coronavirus  

- Hoe mag je naar de testplaats komen?  

Je mag op verschillende manieren naar de testplaats komen, zoals met de auto, scootmobiel, 

brommobiel, zelfstandig met een rolstoel, fiets of lopend.   

- Ik kan niet naar de testplaats komen? Of heb extra hulp nodig om naar de testplaats te 

komen? Wat moet ik doen    

Als je niet naar de testplaats kunt komen of extra hulp nodig hebt om naar de testplaats te komen? 

Dan kun je bellen met 0800-1202 om een testafspraak te maken. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 

20:00.  

  

Categorie: Vragen die je krijgt voordat je de afspraak maakt  

- Moet je invullen dat je gewerkt hebt als je thuiswerkt?  

Heb je 2 weken of langer achter elkaar thuisgewerkt? Dan hoef je niet in te vullen dat je gewerkt 

hebt. Heb je korter dan 2 weken thuisgewerkt? Dan moet je wel invullen dat je gewerkt hebt.  

- Staat je beroep niet in de lijst?  

 In de lijst staan alleen beroepen die het RIVM gebruikt in hun onderzoeken naar het 

coronavirus. Staat jouw beroep niet in de lijst? Dan hoef je je beroep niet aan ons te laten 

weten.   

  

Categorie: Het maken van de testafspraak  

- Waarom hoef je niet je hele postcode in te vullen?  

We gebruiken je postcode om een testplaats bij jou in de buurt te vinden. Hiervoor hebben we alleen 

de vier cijfers van je postcode nodig.  



- Uit hoeveel mogelijkheden voor een afspraak kan je kiezen?   

  

Je krijgt maximaal 3 mogelijkheden te zien. We bepalen automatisch wat de beste mogelijkheden zijn 

voor jou. Daarvoor gebruiken we je postcode en met welk vervoer je naar de afspraak wilt komen. Je 

hebt die gegevens zelf ingevuld.  

  

- Waarom krijg je maximaal 3 mogelijkheden te zien?   

  

Op deze website laten we maximaal 3 mogelijkheden zien omdat we deze 3 mogelijkheden 

tijdelijk voor je reserveren. Zo blijft er genoeg ruimte in de agenda over voor andere mensen die 

een testafspraak willen maken.  

  

- Krijg je de melding dat er geen testplaats is bij jou in de buurt? En is er wel een testplaats bij 

jou in de buurt?   

Dit kan meerdere redenen hebben. Wij raden je aan om te bellen met 0800-1202 om een afspraak te 

maken. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00. Onze medewerkers kijken dan samen met jou naar de 

mogelijkheden.  

- Krijg je maar één tijd te zien waarop je je kunt laten testen?  

Het kan zijn dat je maar één tijd ziet. Dan is dit de beste tijd voor jou. We bepalen dat automatisch 

met je postcode en met welk vervoer je naar de afspraak wilt komen. Dat heb je zelf ingevuld. Kun je 

echt niet? Dan raden wij je aan om te bellen met 0800-1202. Dan kun je samen met een medewerker 

kijken naar een andere mogelijkheid. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

- Kun je geen testafspraak maken bij de testplaats die het dichtst bij jou in de buurt is?   

Krijg je geen mogelijkheid voor een afspraak bij de testplaats die voor jou het dichtstbij is? Maar wel 

bij een andere testplaats? Dan is dit de beste mogelijkheid voor jou. We bepalen dat automatisch 

met je postcode en met welk vervoer je naar de afspraak wilt komen. Dat heb je zelf ingevuld. Kun je 

echt niet? Dan raden we je aan om te bellen met 0800-1202. Dan kun je samen met een medewerker 

kijken naar een andere mogelijkheid. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

Staat er dat je alleen vandaag kunt komen voor een test? Maar kun je vandaag niet?   

Dan kun je bellen met 0800-1202 om een testafspraak te maken op een andere tijd. Of bij een 

andere testplaats. Dit kan iedere dag van 08:00 tot 20:00.  

- Waarom kun je niet later getest worden?  

Bij klachten kun je jezelf het beste zo snel mogelijk laten testen. Want door snel te testen kunnen we 

voorkomen dat je andere mensen besmet met het coronavirus.  

- Hoe weet je op welke manier je naar de testplaats kunt komen?  

Op deze website staat hoe je naar de testplaats kan komen. Dat laten we ook zien met symbolen.  Zie 

je een fietssymbool en een loopsymbool dan kun je er komen op alle manieren, behalve met de auto. 

Staat er ook een autosymbool bij, dan kun je er ook met de auto komen. Zie je alleen het 

autosymbool dan kun je er alleen met de auto komen.     

- Waarom moet je jouw telefoonnummer en e-mailadres opgeven?  



We hebben je telefoonnummer en e-mailadres nodig om je testafspraak te bevestigen. Dat doen we 

per SMS en e-mail. Ook de testuitslag laten we je op deze manier weten.   

Let op! Geef nooit een telefoonnummer of e-mailadres van iemand anders. Want dan kunnen jouw 

persoonlijke gegevens bij iemand anders terecht komen.   

- Krijg je een bevestiging van je testafspraak?  

Je krijgt een bevestiging van je testafspraak per SMS en e-mail. In de e-mail staat wat je mee moet 

nemen naar de testafspraak. Ook kan in de e-mail extra informatie staan over de testplaats. En over 

hoe je er kunt komen.  

- Wat moet je meenemen naar de testafspraak?  

Neem je paspoort, je ID-kaart of rijbewijs mee naar de testafspraak. Heb je een testafspraak gemaakt 

voor iemand anders? Neem dan het paspoort, de ID-kaart of rijbewijs van die ander mee. Neem ook 

de afspraakbevestiging mee die je krijgt per e-mail. Deze afspraakbevestiging kun je printen of 

meenemen op je telefoon.  

- Hoe kun je jouw testafspraak verzetten of afzeggen?  

Wil je jouw testafspraak verzetten of afzeggen? Bel dan met 0800-1202. Dit kan iedere dag van 08:00 

tot 20:00. Je kunt je testafspraak niet verzetten of afzeggen op deze website.  

  

Categorie: Hoe je de testuitslag krijgt  

- Hoe krijg je je testuitslag te zien?  

Op de homepage van deze website kun je klikken op ‘ik wil de uitslag weten’. Als je inlogt met je 

DigiD kun je daar je testuitslag zien. De GGD kan je ook bellen om je testuitslag door te geven.  

- Hoe weet je wanneer je testuitslag er is?  

Wanneer je testuitslag er is, krijg je een SMS en een e-mail dat je jouw testuitslag kunt zien. De GGD 

kan je ook bellen om je testuitslag door te geven. Hou dus je telefoon en e-mail goed in de gaten.  

- Kun je jouw testuitslag gebruiken als een COVID-19-vrijverklaring? Als een bewijs dat je niet 

besmet bent met het coronavirus?  

Nee. De uitslag is niet te gebruiken als COVID-19-vrijverklaring. De testuitslag is voor jezelf en geldt 

alleen op het moment dat je getest bent. We testen alleen mensen die klachten hebben die passen 

bij het coronavirus. En met een test willen weten of ze op dat moment besmet zijn met het 

coronavirus. Dit doen we om de verspreiding van het virus te voorkomen. En ervoor te zorgen dat 

zoveel mogelijk mensen gezond blijven.  

- Ben je langer dan 48 uur geleden getest? En is je testuitslag nog niet te zien?   

We proberen binnen 48 uur de testuitslag te hebben. Soms duurt een testuitslag iets langer. Als je na 

48 uur nog geen testuitslag ziet? En hebben we je nog niet gebeld? Heb dan geduld. Je ontvangt 

bericht per SMS, e-mail of telefoon zodra je uitslag bekend is.    

 



- Uitslagen coronatest digitaal in te zien 

Vanaf woensdagavond 14 oktober zijn ook de positieve uitslagen van de coronatest te zien op de 

website www.coronatest.nl. Deze nieuwe toevoeging aan het proces betekent dat mensen sneller 

hun uitslag kunnen zien en dus sneller de juiste maatregelen kunnen nemen.  

Zowel de positieve als de negatieve uitslag zijn online in te zien op coronatest.nl (inloggen met digid). 

Het inzien van de positieve uitslag is nieuw en is een extra toevoeging aan het bestaande proces dat 

hierdoor verder niet wijzigt.  

Het blijft zo dat alle mensen met een positieve uitslag gebeld worden door de GGD in het kader van 

bron- en contactonderzoek. Direct onder de uitslag staat: De GGD belt je zo snel mogelijk om het 

bron- en contact onderzoek te starten. Dit kan 1-2 dagen duren. Blijf daarom telefonisch goed 

bereikbaar. Wat wel verandert is dat iemand die de uitslag al heeft ingezien zijn/haar contacten 

direct kan informeren. 

De besmettingen lopen hard op en weten we dat niet iedereen netjes thuisblijft in afwachting van de 

uitslag. In het kader van de publieke gezondheid vinden we het belangrijk dat mensen zo snel 

mogelijk weten dat ze besmet zijn, thuis moeten blijven en hun huisgenoten en nauwe contacten 

ook. 
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