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De versoepelde quarantaineregels zijn voor veel mensen een aanslag op hun 

portemonnee. De zelftesten die verplicht zullen worden zijn duur: ze gaan van 4 tot 8 

euro, en worden in de meeste gevallen niet terugbetaald. En dan zijn er nog de FFP2-

maskers. “Voor veel gezinnen zijn deze extra kosten niet haalbaar.” 

Christine De Herdt, Hannes Cattebeke en Jens Vancaeneghem 

 

Maandag versoepelen de test- en quarantaineregels in ons land. In heel wat gevallen 

zullen de PCR-testen, die vandaag nog verplicht zijn bij een hoogrisicocontact, vervangen 

worden door zelftesten. Bedoeling is de testcentra te ontlasten. En de economie beter te 

doen draaien. 

Virologen vinden de beslissing wetenschappelijk verdedigbaar, maar zijn tegelijk ongerust. 

Steven Van Gucht stelde eerder al dat we voor een stukje de greep op de pandemie zullen 

verliezen. En dus moet een extra tandje worden bijgestoken om ons op lange termijn 

ongeschonden uit de crisis te krijgen. 

De experten van de GEMS adviseren daarom in hun rapport regelmatig een zelftest te 

ondergaan uit voorzorg. Wanneer je op bezoek gaat bij je grootouders bijvoorbeeld. Of 

voor je gaat ravotten naar de scouts. Elke sociale activiteit is goed genoeg om een wisser 

in je neus te duwen. Daarnaast promoten ze FFP2-maskers, onder meer op het openbaar 

vervoer. 

Ook de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs adviseren ouders vanaf zondag hun 

kinderen preventief te testen. Een verplichting is het niet. Maar sterk aangeraden wordt het 

wel, en dat elke week opnieuw. Kortom: zelftesten, zelftesten, zelftesten wordt het nieuwe 

ordewoord. Keerzijde is dat we er zelf voor zullen moeten betalen. 

Kaas met gaten 

En dat is niet naar de zin van de Gezinsbond. “Als je twee kinderen hebt en je test hen één 

keer per week, dan zit je snel aan 64 euro per maand. Op drie maanden tijd is dat 200 

euro. Dat is niet voor iedereen haalbaar”, weet woordvoerster Anneke Blanckaert. “Dan 

krijg je een kaas-met-gaatjes-beleid. Een deel van de bevolking zal het doen. Een deel 

niet.” 

Maar een kleine groep zal minder moeten betalen voor een zelftest. Op het kabinet van 

Volksgezondheid valt te horen dat dit alleen is voorbehouden aan mensen die een 

verhoogde tegemoetkoming krijgen, bij een bruto belastbaar jaarinkomen dat lager ligt 

dan 19.892 euro. In plaats van 4 euro (bij het Kruidvat) of 8 euro (bij de apotheker) betalen 



ze 1 euro. Ze hebben wel maar recht op vier testen per persoon per veertien dagen. Die 

groep zou een vijfde van de Belgische gezinnen omvatten. 

“Zelfs een euro is voor die mensen een euro te veel”, reageert Karleen De Rijcke van 

armoedevereniging Kras vzw in Gent. “Wie moet krabben om rond te komen, zal zichzelf 

nog meer gaan isoleren. Of zal risico’s nemen en naar buiten gaan zonder test.” Dat 

bevestigt ook Rik Rijnders van ArmenTekort (ATK) in Antwerpen. 

“Onze kanszoekende mensen moeten het doen met amper 70 euro per week. Die extra 

kost is er te veel aan.” 

 

Karleen De Rijcke  — ©  gianni barbieux 

In Vlaanderen leven 610.000 mensen – één op de tien – in armoede. En dat is nog maar het 

topje “Daarnaast heb je een grote groep van zogenaamde nieuwe armen, die de pandemie 

heeft gecreëerd. Jongeren met een onzeker arbeidsstatuut in de deeleconomie of met 



interimcontracten, jobstudenten en denk ook zeker aan de kunstenaars en de 

cultuursector”, zegt Heidi Degerickx, coördinator van het Netwerk tegen Armoede. 

Terugbetalen is noodzakelijk 

De Gezinsbond pleit voor een tijdelijke terugbetaling, of ten minste voor goedkopere 

zelftesten. “De kostprijs volledig bij de gezinnen leggen is een brug te ver.” Ook 

huisartsenvereniging Domus Medica denkt er zo over. “We hadden toch minstens op een 

paar gratis zelftesten per gezin gerekend”, klinkt het bij ondervoorzitter Siegfried Van 

Eygen. “PCR-testen die voor de juiste indicatie afgenomen worden, zijn ook gratis voor de 

patiënt. Er is geld voorzien om PCR-testen terug te betalen, en die zijn duurder dan 

zelftesten. Er is dus wel wat ruimte.” 

Voorlopig blijven de zaken zoals ze zijn. Alleen de groenen willen het thema weer op tafel 

leggen. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vroeg in het verleden al 

om zelftesten gratis aan te bieden en blijft ook nu pleiten voor een lagere prijs, “zodat de 

testen meer toegankelijk worden.” 
 


