
Persbericht - 10.000 personen gebruiken vanaf vandaag de app Coronalert 

Vanaf vrijdag 18 september krijgen 10.000 personen de mogelijkheid om de app Coronalert te 
gebruiken in hun dagelijks leven. Deze app is één van de instrumenten die worden ingezet in de 
strijd tegen Covid-19. Eind september zal de app Coronalert beschikbaar zijn voor iedereen via de 
smartphone.  

“De testperiode met de Coronalert app is goed verlopen,” zegt Karine Moykens, voorzitter van het 
Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC). “90 personen hebben gedurende 2 weken de app 
via fictieve scenario’s en opdrachten getest. Voordat we de app ter beschikking stellen aan de 
volledige Belgische bevolking, zullen 10.000 personen de mogelijkheid krijgen om de app in een reële 
situatie te gebruiken. Op die manier rollen we de app stap voor stap verder uit, willen we eventuele 
kinderziektes er nog uithalen en kunnen we het gebruik en de werking van Coronalert verbeteren.”  

Om in aanmerking te komen, was het belangrijk dat deze 10.000 personen regelmatig contact 
hebben met andere personen die ook de app op hun smartphone geïnstalleerd hebben. Uiteraard 
moeten zij ook de andere maatregelen, zoals mondmaskers dragen, handhygiëne, … naleven. De 
10.000 personen werken bij overheidsinstellingen, bedrijven, ziekenhuizen, …. Deze personen 
hebben zich vrijwillig opgegeven om de app te gebruiken in hun dagelijks leven. “Ik wil iedereen 
bedanken voor hun engagement, ook de bedrijven en organisaties die de oproep mee 
ondersteunden”, benadrukt Karine Moykens.  

Complementair met bestaande telefonische contactopvolging 

Coronalert kan alleen contacten met een hoog risico detecteren wanneer alle betrokken personen de 
app gebruiken. De app zal dus beter werken naarmate het werkelijk gebruik stijgt. “Omdat je nooit 
zeker weet of een contact via de app is geregistreerd, zal Coronalert nooit de telefonische 
contactopvolging vervangen”, aldus Karine Moykens. “Beide maatregelen zijn sterk complementair. 
Samen zorgen ze ervoor dat elke nieuwe uitbraak van het coronavirus sneller wordt aangepakt.” 

Belangrijke rol voor zorgverleners 

Als Coronalert je waarschuwt voor een contact met een hoog risico, dan word je gevraagd om je te 
laten testen voor het coronavirus. De app zal aangeven of je daarvoor best contact opneemt met je 
huisarts of met het contactcenter. 

Wie een corona-test ondergaat, kan ook het testresultaat via de app ontvangen. De huisarts moet 
hiervoor bij het voorschrijven van de test de specifieke testcode van de app doorgeven.  

Alle informatie beschikbaar op de website 

Het IFC lanceert ook de website www.coronalert.be. “We vragen aan de 10.000 personen om ook de 
website mee te nemen bij het gebruik van de app”, verduidelijkt Karine Moykens. “Vinden zij een 
antwoord op hun vragen, ontbreken er vragen of is bepaalde informatie niet duidelijk? We vinden 
het belangrijk om hun feedback te krijgen.” 

 

Over Coronalert 

Coronalert is een initiatief van de Belgische overheden. Meer informatie op www.coronalert.be  

Perscontact:  

http://www.coronalert.be/
http://www.coronalert.be/


Voor algemene vragen en interviews met Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité 
voor Testing & Tracing, kan u terecht bij Carmen De Rudder via press@coronalert.be – 0492 34 60 66 

Voor vragen over de technologie en de ontwikkeling van de app kan u terecht bij  

• Bart Preneel (NL) – 0494 567 641 - bart.preneel@esat.kuleuven.be  
• Axel Legay (FR) – 047047 88 06 - axel.legay@uclouvain.be  
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