
Reis naar buitenland : 

Heeft u een PCR test nodig voor een buitenlandse reis? 

*Controleer even vooraf of je bestemming in een rode, oranje of groene zone ligt en welke 
regels in je land van bestemming gelden. 

*Informatie over de kleurcodes en reisdocumenten kan u vinden op 
https://diplomatie.belgium.be/nl 

Twee gratis PCR testen vanaf juli : Op de website www.mijngezondheid.be vraag je een 
code aan die je kunt downloaden. Let op, die code is maar tien dagen geldig.  Nadien 
maakt u met die code een afspraak in een testcentrum of labo. 

U kan voor uw test terecht op volgende plaatsen  ( u heeft hiervoor geen CTPC-code of 
voorschrift nodig) :  

 

• Vanaf 21/6 : UZA : https://www.uza.be/traveltest 
• www.zora.testcovid.be 
• In volgende labo's : 
•    AKL in Lier : 03/489.25.07 
•    CMA in Antwerpen : 03/231.36.89 
•    CMA in Herentals : 014/28.50.00 
•    AML in Antwerpen : 0471/66.74.77 
• Op het Tropisch Instituut te Antwerpen : 03/247.66.66 
• Wiscontainer Lier ( in Heilig Hart ZH ) : 03/491.26.60 
• Wilrijk Testcentrum Wilrijkse Plein : www.antwerpen.testcovid.be 
• In het testcentrum op de luchthaven van Zaventem 

https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-
coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport 

• Luchthaven Deurne - 
https://trustoneapp.com/registration/belgium/index.html 

 

• Uw resultaat kan je raadplegen op www.mijngezondheid.be  
 

• Meld je aan en kies de rubriek Covid-19. Daarna klikt u op Uitslag van mijn COVID-
test 

• Een attest in een andere taal kan u verkrijgen via het testcentrum waar de test is 
afgenomen 
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Na de reis :  

• Vul 48u voor uw terugkeer voor elke reiziger het Passenger Locator Form in 
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 

• Volg de instructies die u per SMS ontvangt. 
• Indien u terugkomt uit een rode zone, dient u op de eerste dag van uw terugkeer 

een PCR-test te laten uitvoeren, gevolgd door een quarantaine periode en een 
tweede PCR-test op de 7de dag. 

• Met de ontvangen codes kan u zelf deze testen inboeken in de vermelde testcentra 
in Mortsel of Antwerpen ( niet in privaat labo’s ) 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

