
Valse verpleegsters - Valse politieman: Pas op voor diefstal door bedrog 

Het recente nieuws en de ontmanteling van een netwerk van nepverpleegkundigen in 
Luik herinnert ons er nogmaals aan hoe belangrijk het is om voorzichtig en alert te 
blijven op diefstal door bedrog, vooral in deze COVID-periode. 

In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat: 

• geen COVID-test wordt thuis uitgevoerd op initiatief van de autoriteiten. 
• kan geen enkele instantie u dwingen een PCR test bij u thuis te doen. 
• Als u geen stappen hebt ondernomen voor een thuistest, weiger dan de 

toegang tot uw huis. 

Dus wees op je hoede voor: 

• Valse verpleegsters die beweren door de gemeente gestuurd te zijn, op 
voorwendsel dat de gemeente een boete zal uitdelen indien ze niet worden 
binnengelaten. 

• Valse aanbiedingen van "gratis" thuis testen. 
• Valse verpleegsters of politieagenten die beweren dat ze komen controleren of 

je een masker of desinfecterende gel hebt. 

Denk eraan dat je thuis baas bent 

Als je de bezoeker niet kent, pas dan op en volg het onderstaande advies op. 

Voordat je de deur opent: 

• Kijk door het raam of kijkgaatje, of gebruik uw vergrendeling (deurketting) of 
parlofoon. 

• Hou vooral uw deur op slot zolang u twijfelt aan de bedoelingen van uw 
bezoeker. 

• Vraag om de dienstkaart van uw bezoeker (als hij die niet automatisch laat 
zien). 

Aarzel niet om hem of haar te vragen deze onder de deur door te schuiven. 

Als ze geen dienstkaart hebben, weiger dan altijd de toegang. 

• Vraag om het bedrijfs- of politievoertuig te zien. 
• Als u nog steeds twijfelt, vraag hen dan om een afspraak te maken (neem 

contact op met iemand die u vertrouwt) of bel de politie (101). 

Laat geen vreemden in uw huis... 

• alle soorten deur-aan-deur-verzoeken (verkoop van goederen, diensten, enz.). 
• met voorwendsels: vragen om een drankje, vragen om een telefoontje, vragen 

om naar het toilet te gaan, ... " 

 


