
 

  CORONALERT-BELGIE  
• Om te weten te komen of je nauw contact hebt gehad met 

een andere Coronalert-gebruiker die positief testte op het 
coronavirus, zonder dat je weet wie het is; 

• anoniem je nauwe contacten waarschuwen wanneer je zelf 
positief zou testen op het coronavirus; 

• De app registreert via Bluetooth automatisch: 

Blijkt hieruit dat je gsm gedurende minstens 15 minuten, op 
minder dan 1,5 meter verwijderd was van de gsm van een 
besmette Coronalert-gebruiker? Dan krijg je op je gsm een 
melding dat je een risicocontact hebt gehad. 

• Er verschijnt een waarschuwingsmelding op je startscherm. 

De waarschuwing verschijnt ook in de app. 

Zo ben je er zeker van dat, als je de melding op je telefoon 
hebt gemist of gewist, je ze nog steeds kunt zien in de app. 
Deze melding zal niet verdwijnen, tenzij je ze zelf verwijdert. 

• Je ziet de alarmmelding als je de Coronalert-app opent. 
Deze waarschuwing staat in een rood kader en zegt: 
‘Verhoogd risico’. Je kunt doorklikken voor meer informatie 
en instructies. 



 

• Niet zeker of je een waarschuwingsmelding hebt 
ontvangen? Open dan de app om het te checken. Als je een 
waarschuwing krijgt bij het openen van de app, dan heb je 
nauw contact gehad met iemand die positief testte op 
COVID-19. Krijg je geen melding, dan heb je geen nauw 
contact gehad met een besmette Coronalert-gebruiker. 

• Opgelet, op een Android-telefoon moet je ook je 
locatiediensten inschakelen. 

• Voel je je ziek of kreeg je het advies om je op Covid-19 te 
laten testen? Kreeg je een waarschuwing op je app? Blijf 
dan in quarantaine en laat je dan testen! 

• Heb je symptomen zoals hoest, smaak- en geurverlies, 
verkoudheid of grieperigheid? Contacteer dan je arts om je 
te laten testen. 

• Heb je geen symptomen? Bel dan naar het contactcenter 
voor contactopvolging op 02 214 19 19. 

• Wanneer je je laat testen op Covid-19, kan je een 
referentiecode van je Coronalert-app meegeven, zodat je 
automatisch een melding krijgt met je testresultaat. Je hebt 
een code van 17 cijfers nodig, die je krijgt in de app via 
‘Ontvang je testresultaat’. Belangrijk, je moet deze optie 
activeren voor de registratie en de afname van de test. 

• Via de arts (met symptomen): Maak een afspraak en zeg 
dat je  Coronalert gebruikt. Je toont de testcode van 17 
cijfers aan je arts bij het voorschrijven van je  Covid-test, of 



je geeft de code vooraf telefonisch door. Noteer je testcode 
of bewaar ze pas in je app nadat de arts ze in je dossier 
heeft toegevoegd. 

• Via het webformulier (geen symptomen): Het 
contactcenter voor contactopvolging geeft je een “PCR-
activatiecode”, om je te laten testen in een afnamecentrum. 
Die PCR-code krijg je ook als je terugkomt uit een rode zone 
in het buitenland. Voordat je je PCR-code gebruikt kun je 
ze zelf samen met de testcode van je app registreren.  

• Is de test negatief? Fijn! Volg het verdere advies over de 
quarantaine. Voel je je ziek? Contacteer dan je huisarts. 

• Is je test positief? Je bent besmet en daarom moet je 
minstens 7 dagen thuis in isolatie blijven. Verlaat je huis 
niet tot de symptomen voorbij zijn. Het is nu erg belangrijk 
dat je zo snel mogelijk de anderen beschermt. Dit kun je 
doen via de app. 

• Bij het testresultaat krijg je éénmalig de vraag om je 
willekeurige codes te delen, voor de dagen wanneer je 
besmettelijk was. App-gebruikers met wie je in nauw 
contact kwam, krijgen dan een anonieme waarschuwing. Ze 
weten nooit dat het van jou komt. 

• Ook het telefonische contactonderzoek blijft actief. Als je 
positief test, mag je ook van hen een telefoontje 
verwachten. Of je kan zelf contact opnemen met het 
Contactcenter: 
02 214 19 19 

https://coronalert.be/nl/coronalert-formulier/


Maak alvast een lijst op van de mensen die je de vorige 
dagen hebt ontmoet. 

•  

 

 


