
INFORMATIE OVER:

COVID TESTEN

28/02/2022

  

www.imedhospitales.com/test

Sneltest PCR test Antigenen test ELISA test Fast PCR Post-vaccinatie Test



Vestigingen en tijden

Torrevieja

Benidorm

Teulada

Gandía

Valencia

Alcoy

24h

Dagelijks van 8:00 tot 20:00 ga naar verdieping 1. 

Buiten deze tijden bij de Spoedeisende hulp.

24h

Buiten deze tijden bij de Spoedeisende hulp.

Dagelijks van 8:00 tot 19:00.

Dagelijks van 8:30 tot 18:00.

Murcia Dagelijks van 8:00 tot 20:00

Maandag t/m zaterdag van 8:00 tot 19:00.

Zondag van 10:00 tot 19:00.

TIJDSTIPVESTIGING 

Dagelijks van 8:00 tot 20:00.

Dénia Dagelijks van 8:00 tot 20:00

Alicante Dagelijks van 8:00 tot 20:00.

Elche
24h

Van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 20:00. Ingang vía de consultatie ingang en volg de instructies "pruebas COVID".

Zaterdag, zondag en feestdagen van 8:00 tot 20:00. Ingang vía de hoofdingang.

Buiten deze tijden bij de Spoedeisende hulp.

U heeft geen medisch voorschrift nodig voor een covid-19 test. Wij raden u aan een afspraak te maken om 

niet te hoeven wachten, maar u kunt ook direct naar de dichtstbijzijnde IMED vestiging komen.

IMED ELCHE IMED LEVANTE

IMED DÉNIA

IMED VALENCIA

IMED ALTA TECNOLOGÍA, ALICANTE IMED MURCIA

Dagelijks van 8:00 tot 22:00 in het gebouw gelegen naast het ziekenhuis.



Wat kosten de covid-19 testen?

De PCR teste kost 96 €

De sneltest kost 40 €

De antigenen test kost 40 €

De Post-vaccinatie Test kost 40 €

De ELISA test kost 60 €

De Fast PCR test kost 150 €

De gecombineerde test kost 120 €

De thuis PCR test kost 160 €. U kunt deze aanvragen vía de website   

https://www.imedhospitales.com/test. (Enkel in Valencia)

Worden de testen gedekt door mijn zorgverzekeraars.

De testen op verzoek van de patiënt zelf worden niet gedekt door de zorgverzekeraars.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Om een afspraak te maken voor een covid-19 test adviseren wij u dit te doen vía de 

website:

https://www.imedhospitales.com/test

Ook kunt u zich zonder afspraak wenden tot onze vestigingen binnen de aangegeven 

tijden.  

Wanneer is de uitslag bekent?

Bij sneltesten en antigenentesten wordt de uitslag binnen een uur aan u medegedeeld. 

In het geval van de PCR, zult u de resultaten in minder dan 12 uur (Elche en Valencia) of 

24 uur (overige vestigingen) verkrijgen.

De uitslag van de ELISA test en Post-vaccinatie Test zijn binnen 24-48 uur bekent.

Deze termijnen kunnen onder bepaalde omstandigheden variëren.

FAQ



Hebt u het verslag van de uitslagen in het Engels of in een 

andere taal nodig?

Onze uitslagen worden verstrekt in het Spaans, Engels en Duits.

Hebt u een test nodig die voldoet aan de eisen inzake 

gevoeligheid en specificiteit voor reizen?

Zowel onze PCR-test als onze antigeentest voldoen aan de prestatienormen van ≥97% 

specificiteit ≥80% gevoeligheid bij virale ladingen boven 100.000 kopieën / ml.

Het zijn "fit to fly" testen.

Hoe leveren we de resultaten?

Over het algemeen wordt het testresultaat afgegeven door middel van een afdruk op 

papier, een e-mail of een SMS waarin een negatief resultaat wordt aangegeven. 

Controleer het met het land van bestemming/luchtvaartmaatschappij. Wij sturen de 

resultaten via:

SMS

E-mail adres

Persoonlijke patiëntensite (IMED App of https://online.imedhospitales.com)

Vereisten per land

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de eisen van het land van bestemming en van 

de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist. Controleer regelmatig of aan de eisen 

wordt voldaan, want deze veranderen voortdurend. U kunt de bijgewerkte voorwaarden 

controleren op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land, op de 

website van de luchtvaartmaatschappij of op de website van de ambassade.     

Heeft u een COVID-19 test nodig voor reizen?



      PCR

Dit is op dit moment de voornaamste test om positieve gevallen van covid-19 te 

ontdekken. Het ontdekt het virus in ons organisme

   • Monster van neuskeelholtes. Een uitstrijkje wordt meestal via de neus ingebracht.

   •  Resultaten in minder dan 12 uur (Elche en Valencia) en minder dan 24 uur voor 

overige vestigingen.

   • Referentietest (goudstandaard) volgens het ministerie van Volksgezondheid

   • Ook beschikken we over de Fast PCR, die de resultaten binnen 1 uur levert.

      FAST PCR

De Fast PCR heeft dezelfde kenmerken als een normale PCR, maar geeft de uitslag 

binnen 30 minuten.

   • De Fast PCR heeft een beperkte beschikbaarheid, dus raden wij u aan om een 

afspraak via onze website te maken.

      Sneltest

De sneltest is een vlotte manier om ons immuun systeem tegen de ziekte te kennen. Het 

helpt ons om te weten of we de ziekte hebben doorgaan of indien het virus aanwezig is.

   • Bloeddruppel uit de vinger.

   • Opsporing van antilichamen van de ziekte.

   • Directe uitslag. Binnen een uur vía uw email.

   • Toont uitslagen van IgM en IgG, waardoor we in staat zijn om aan te tonen of we ons 

in de acute of late fase van de ziekte bevinden en zelfs of we de ziekte al ondergaan 

hebben.

INFORMATIE OVER DE ONDERZOEKEN



INFORMATIE OVER DE ONDERZOEKEN

 

      Antigenen test

Ontdekt specifieke eiwitten (antigenen) die zich in het virus bevinden. Het is een 

eenvoudig onderzoek waar geen laboratorium noodzakelijk voor is en waar de uitslag 

op een vlotte manier wordt verkregen.  

   • Kweek uit neus en keel. Een wattenstaaf wordt doorgaans vía de neus

     binnen gebracht.

   • Opsporing van een eiwit dat in het virus aanwezig is.

   • Directe uitslag. Binnen een uur vía uw email.

     ELISA

De ELISA test is een antilichamen test dat een ontwikkeling is ten op zichte van de 

sneltesten. 

   • Bloedonderzoek dat in een laboratorium wordt onderzocht.

   • Precieze opsporing van antilichamen van de ziekte.

   • Toont uitslagen van IgM en IgG, waardoor we in staat zijn om aan te tonen of we ons 

in de acute of late fase van de ziekte bevinden en zelfs of we de ziekte al ondergaan 

hebben..

      Post-vaccinatie Test

De antistoftest na vaccinatie is de gouden standaardtest om aan te tonen of u na 

vaccinatie immuun bent voor het virus.

   • Ontdek of je immuun bent voor het coronavirus.

   • Bloedafname.

   • Resultaten binnen 24u-48u.


