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PROCEDURE COVIDWISSERS VOOR REIZIGERS NAAR HET BUITENLAND 
 

Ga je op reis naar een land waar de overheid een screening naar Covid-19 vereist? Dan kan je via de 
website van het ziekenhuis van Geel je Covid-19-test aanvragen in de testzone van Ziekenhuis Geel. 
 
Let op: deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV, je dient zelf 46,81 euro te betalen per test.  
Je kan enkel na afspraak terecht in de testzone van Ziekenhuis Geel van maandag tot en met 
zondag, tussen 12u en 17u.  
 
1. Ga naar: www.ziekenhuisgeel.be 
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2. Klik op ‘Testzone: vraag je covid-19-test aan’ 
 

 
 
3. Klik op ‘aanvraagformulier covid-19-test voor reizigers’ 
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4. Vul per persoon de correcte gegevens in 
 

 
 
5. Een van de onthaalmedewerkers neemt dezelfde dag nog contact met je op om een afspraak in 
te plannen 
 
6. Ga naar je afspraak en laat een test afnemen 
De testzone van Ziekenhuis Geel bevindt zich sinds 21 oktober naast de bezoekersparking van het 
ziekenhuis. Je parkeert op de bezoekersparking en meld je aan aan de inkom van het test- en 
triagecentrum. In de testzone van Ziekenhuis Geel neemt een verpleegkundige van het Wit-Gele 
Kruis de test af. Je moet je niet aanmelden bij het onthaal van het ziekenhuis. 
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7. Resultaten  
Je kan het testresultaat na 24-48 uur opzoeken via www.cozo.be en desgewenst een Engelstalig 
verslag van je test afdrukken.   
Is de test positief en heb je Covid-19? Dan word je sowieso opgebeld door een medewerker van het 
ziekenhuis.   
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