
 19 november 2021, 16:40 (CET)

UZ Gent breidt testcapaciteit uit, vaccinatiepunt
verhuist

Omdat de vraag naar testen ook in Gent bijzonder groot is, breidt het UZ Gent zijn

testcapaciteit uit. De locatie van het vaccinatiepunt doet vanaf maandag 22

november dienst als extra testcentrum, het vaccinatiepunt zelf verhuist naar de

sportzaal.
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De vraag naar testen op het coronavirus is ook in Gent sterk toegenomen. Het UZ Gent heeft

daarom besloten om de testcapaciteit te verhogen. De locatie van het vaccinatiepunt van de

Stad en Eerstelijnszone Gent wordt vanaf maandag 22 november deel van het naastgelegen

testcentrum. Het vaccinatiepunt zelf verhuist naar de sportzaal op de site van het UZ, links van

het revalidatiecentrum.

Gentenaars moeten voor hun vaccin vanaf maandag dus in de sportzaal zijn. De bewegwijzering

wordt daarvoor aangepast. Maandag is meteen ook een extra dag voor Gentenaars die nog geen

eerste prik hebben gekregen. Zij kunnen zonder afspraak langsgaan.

De coronacijfers zijn duidelijk, we moeten ingrijpen. We willen dat iedereen
zich snel en efficiënt kan laten testen. Daarom breiden we de testcapaciteit uit.
Wie gevaccineerd wordt, ontvangen we nu in alle comfort een 500-tal meter
verder op de UZ-site.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

Om de druk bij de Gentse huisartsen te verlichten, roept de Stad Gent mensen die zich ziek

voelen op om zichzelf eerst online te evalueren via de zelfevaluatietool. Wie een

hoogrisicocontact had, kan met zijn of haar code terecht in verschillende testcentra in de stad.

Contact

Karlien Wouters, persverantwoordelijke UZ Gent, tel. 09 332 69 02, e-mail

karlien.wouters@uzgent.be of communicatie@uzgent.be

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Self Assessment Testing

Alle informatie over coronatesten in Gent
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