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COVID-19 AG snel test binnen 24 uur   

Hoe gaat het in zijn werk: 

- Heeft u Covid gerelateerde klachten of bent u in aanraking geweest met een positief geteste 

persoon dan kunnen we voor u een snel test verzorgen.  

- U stuurt een mail naar info@zorg-plus.nl met daarin de gegevens waar de factuur naar gemaild 

mag worden en met daarin de naam en mobiel nummer van de persoon de getest dient te worden. 

- U ontvangt een mail retour met de factuur die vooraf betaald dient te worden en de datum en 

tijdstip waarop de persoon die getest aanwezig moet zijn aan de Kerkhuisstraat 20 te Beek. 

- Op de afgesproken datum en tijd blijft de persoon die getest wordt in de auto zitten. Onze 

verpleegkundige neemt door middel van een neus swab een monster af.     

- De geteste persoon kan niet blijven wachten op de uitslag maar rijd direct weer weg. Binnen een 

uur bellen we de geteste persoon met de uitslag.    

Kosten € 70,-- excl. B.T.W. testen maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.  

Spoed buiten kantooruren kosten 200% 
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Wij testen met de Abbott COVID-19 Antigen testen. Dit is de gele lijn in bovenstaande grafiek die vanaf 

dag -1 aan kan geven of iemand positief is. De PCR testen van de GGD geven al een positieve uitslag op 

dag -6 en zijn daardoor is met de PCR test van de GGD in een eerder stadium vast te stellen of iemand 

positief is. 

•  Te gebruiken bij patiënten met verdenking op besmetting Covid-19 (Corona) 

• Sensitiviteit: 93,3% (98,2% voor gevallen met Ct values ≤33) 

• Specificiteit: 99,4% 

• We verstrekken geen PCR verklaringen voor reizigers.  

• Testen gebeurt op eigen risico en ZorgPlus kan nergens voor aansprakelijk gesteld worden.  

• Indien u positief getest wordt adviseren we u contact op te nemen met de GGD voor een second 

opinion en bron en contact onderzoek 

• Het testen is een momentopname 

De Abbott COVID-19 Panbio diagnostische snel test is officieel goedgekeurd door het ministerie van 

Volksgezondheid, welzijn en sport. 

 

Zolang de voorraad strekt! 


