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Nieuwe locatie moet corona-testing efficiënter 

laten verlopen 
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1|12|2021 
 

Zoals eerder al gecommuniceerd, zal het testcentrum van Clinicare verhuizen. De afname van de 

PCR-testen gebeurt nog tot en met vandaag, 1 december, op de bovenverdieping van de vestiging in 

de Oude Zandstraat 28. Vanaf donderdag 2 december worden die testen afgenomen in de voormalige 

gebouwen van het Sociaal Huis, dat eerder dit jaar zijn intrek nam in het nieuwe gemeentehuis. 

Carl Polet van Clinicare: “Door de sterke stijging in het aantal covid-19 gevallen merken wij nog elke dag een 

stijging in de vraag naar PCR-testen. Daardoor was de grens van onze huidige locatie bereikt, met soms 

(lange) wachtrijen op straat tot gevolg. Met de winter die op komst is, is dat zeker geen ideale situatie. 

Daarom zijn wij ook bijzonder blij met het aanbod van de gemeente. We waren immers zelf al eerder op zoek 

naar een alternatieve locatie, helaas zonder succes.” 

 Het gemeentebestuur is blij dat er een officieel testcentrum is in de gemeente en wil daarom een 

maximale ondersteuning bieden. “De voormalige kantoren van het Sociaal Huis worden op vandaag maar 

deels ingenomen door de medewerkers van Zorgpunt Waasland. Het was dan ook de meest evidente plaats 

om een testcentrum in te richten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. 

Omdat de besprekingen afgelopen week bijzonder vlot verliepen, zal Clinicare al op donderdag 2 

december actief zijn op de nieuwe locatie. Wie een PCR-test nodig heeft, zal dus niet langer naar de Oude 

Zandstraat 28, maar wel naar de Oude Zandstraat 92 moeten. Een groot spandoek wijst de weg. De andere 

reguliere dienstverlening, zoals de bloedafnames, gebeuren wel nog steeds op de oude locatie. 

“Nu beschikken we zeker over voldoende capaciteit”, geeft coördinator Carl Polet mee. “Daardoor kunnen 

mensen de dag zelf nog verder geholpen worden, zowel in de week als tijdens het weekend.” Er wordt bij 

voorkeur gevraagd om een afspraak online in te boeken. Alleen wanneer dat niet mogelijk is, mag er 

telefonisch contact opgenomen worden op het nummer 03 283 45 00. 

Ook zonder code kunnen mensen bij Clinicare terecht voor testing. Uiteraard betalen ze die dan wel zelf. 

“Ik denk dan bijvoorbeeld aan reizigers die een negatieve test moeten kunnen voorleggen alvorens op reis te 

kunnen vertrekken”, vult Polet aan. 
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