Covid testen ifv een buitenlandse reis
Test- en triagecentrum Voorkempen
Afspraak maken op het nummer 03/380.23.61. (elke werkdag tussen 10u – 12u en 14u – 16u)
U kan ook digitaal een afspraak maken. Daarvoor moet u 1ste een code aanmaken via
mijngezondheid.be. U klikt eerst op: Een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen *.
U doorloopt de stappen en nadien gaat u terug naar mijn gezondheid.be en klikt u op: Afspraak
maken voor een test met een code

Testen gebeuren iedere werkdag tussen 14u en 15u, in een apart circuit zodat er geen contact is met
mogelijk besmette patiënten.
Het resultaat wordt digitaal en in het Engels aan de patiënt bezorgd via
iPatient: https://www.cma.be/nl/resultaat-raadplegen/ of via COZO.
Resultaten zullen binnen 24u beschikbaar zijn.

CMA Herentals, Oud Strijderslaan 199, 2200 Herentals
Alle info en afspraak maken via: https://www.cma.be/nl/covid-19/

Testcentrum Antwerpen Noordrand, busparking AZ Klina, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
Maak een afspraak op de gewenste datum en tijdstip via https://noordrand.testcovid.be/
Gebruik hiervoor google chrome als internetbrowser. Volg nauwgezet de instructies op
de website. Het maken van de afspraak is mogelijk vanaf 7 dagen voor de gewenste afnamedatum.
In tegenstelling tot de actuele melding op de website kunnen personen uit Zoersel wel degelijk
een elektronische boeking maken.

Somedi, polikliniek Heist -op-den-Berg
Alle info en afspraak maken via: https://somedi.be/pre-travel-covid-19-wisser
In 99,9% van de gevallen is het COVID-19-resultaat binnen 24-48 uur beschikbaar. Als de test op
zaterdag wordt afgenomen, is het resultaat ten laatste op maandag beschikbaar.

UZA, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
Alle info en afspraak maken via: https://www.uza.be/traveltest
U kan via deze site ook een afspraak maken in Geel.

Brussels Airport, Leopoldlaan, Zaventem 24/7
Registreren via de website: https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-thecoronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport

Apotheken
In verschillende apotheken kan u nu ook terecht voor een sneltest te laten uitvoeren. Contacteer uw
apotheek en vraag een afspraak.

Extra Informatie
Vele bestemmingen verwachten een negatieve coronatest bij aankomst. Op andere plaatsen moet je
in quarantaine.. Je kan per land het reisadvies lezen op:
https://diplomatie.belgium.be/.../Op_reis.../reisadviezen...
Ben je nog niet volledig gevaccineerd en kom je uit een rode zone? Testen en quarantaine zijn
verplicht! Bekijk het schema hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
Denk ook aan de planning voor je vaccin! Je kan je afspraak voor je 2de vaccin niet zomaar een week
verzetten!

Het coronacertificaat: Hoe aanvragen?
Een COVID-certificaat is digitaal opvraagbaar via:
• de CovidSafeBE-app (mobiele app): https://www.vlaanderen.be/covidcertificaat/covidsafebe-app-mobiele-app-om-covid-certficaten-te-downloaden
• op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijnburgerprofiel
• of via mijngezondheid.be: https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
• of via uw Helena account
Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig,
ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
Een vaccinatiecertificaat kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening
houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de
Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd: Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op
weekdagen)
Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online,
maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een geprinte of
papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.
Alle info over het digitaal Europees coronacertificaat: https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl

