
Wanneer heeft u recht op een gratis PCR test? 

De test kan gratis zijn als u een code hebt voor een gratis test. De reizigers dienen deze 
zelf voor het testmoment aan te vragen via www.MyHealthViewer.be   
 
Hoe vraag je je twee gratis PCR-testen aan ?    

• Op http://mijngezondheid.belgie.be  of  https://www.myhealthviewer.be/  vraag 
je een code aan die je kunt downloaden. Je moet daar uw identiteit bewijzen door 
een Identiteitskaart in je kaartlezer of door gebruik te maken van de app Itsme op 
je smartphone. Let op, die code is maar tien dagen geldig.   

• Maak tijdig een afspraak bij de huisarts of een testcentrum. Dit kan op dezelfde 
website of  telefonisch op de daar vermelde nummers. Als u bij ons komt: kies de 
arts “reservatie Covid test” (voorwaarden zie verder) 

• De huisarts kan niet op eigen initiatief een gratis CTPC-code aanmaken. 
Wanneer u zonder deze code bij de huisarts komt, komt altijd een factuur van 
50 euro vanwege het labo (weken tot maanden na de raadpleging) en de 
normale opleg voor de raadpleging. 

 

Waar zijn de regionale testcentra ? 

Triagecentrum Merelbeke  
Kloosterstraat z/n, 9820 Merelbeke 
Maandag tem zondag: 9u30-12u30 uur Zonder afspraak 
 
Triagecentrum Beervelde 
Kloosterstraat 2, 9080 Beervelde  
Elke werkdag: 9u30-12u30 uur  
 
Alle ziekenhuizen (ook campus Wetteren) 
 
Kan ik een gratis PCR test krijgen bij de huisarts om op reis te gaan ? 

Dit kan, na afspraak op de gewone website www.Dokterskwatrecht.be. U kiest als arts 
“reservatie Covid Test” en zal ontvangen worden door de praktijkassistente voor de 
administratie. Wegens het grote aantal kan dit niet gecombineerd worden met uw 
andere vragen of onderzoeken. De arts komt 1 minuut langs in deze afspraak voor de 
staalafname. Wij proberen deze service in grote aantallen – op vraag van velen-  vol te 
houden op deze manier. De meeste huisartsen weigeren dit soort taken wegens tijdgebrek. 
Wachtartsen kunnen dit ook NIET doen. Dit kan NIET op huisbezoek voor reizigers. Plan uw 
afspraak tijdig (48 of 72 uur voor uw aankomst, naargelang het land). 
Wanneer u geen (zelf op de website gemaakte) gratis CPTC code meebrengt naar de 
raadpleging bij de huisarts, zal het labo u altijd een factuur van 50 euro sturen voor de 
PCR test voor reizigers. 
De huisarts kan deze code niet voor u maken tijdens de raadpleging ! 

Wanneer heeft de reiziger recht op een code voor een gratis test ?  

De gratis PCR is vooral bedoeld voor mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn (de 
overheid acht de test onnodig als men volledig gevaccineerd is).   
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Iedereen tussen 6 en 17 jaar krijgt sowieso die twee gratis testen. Vanaf 18 jaar krijg je twee 
testen gratis, tenzij je al de kans had om gevaccineerd te worden.   Dit zijn de voorwaarden: 

• Reiziger is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie, OF: 
• Reiziger is minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd, OF : 
• De reiziger heeft de eerste dosis al gekregen. Het is gratis tot de datum van het 

volgende vaccin +14 dagen (ook geldt daarbij als voorwaarde: je hebt de uitnodiging 
voor je tweede vaccin niet laten vervallen). 

Dit wordt ook nagegaan wanneer de gratis code wordt aangevraagd door de testcentra). 

Volstaat een sneltest voor reizigers ? 

Sommige landen aanvaarden een sneltest afgenomen in een triagecentrum of bij de 
apothekers of  huisarts, die elektronisch wordt opgeladen met een “e-form” naar de overheid. 
Dit kost bij de huisarts (naast de raadpleging) 15 euro. Bij de meeste apotheken is dit niet 
mogelijk, o.a. omdat daarvoor een aparte onderzoeksruimte vereist is. Een zelf afgenomen 
sneltest volstaat nooit. 
 
Hoe krijg ik het bewijs van de test ? 

Na de test kan je een certificaat als bewijs aanvragen via de covidsafe.be app of 

via www.mijngezondheid.be . Dat heb je op reis zeker nodig! 

Hoe krijg ik mijn digitaal corona certificaat ? 

Wie een geldig digitaal coronacertificaat heeft, kan in de Europese Unie vrij reizen. Hoe je 

het certificaat kan bekomen, lees je hier. 

Dat certificaat kan je krijgen in één van deze drie gevallen: 

• OF je bent (al een week) volledig gevaccineerd (of deels gevaccineerd, maar de 

meeste Europese landen aanvaarden dit niet als geldig certificaat) 

• OF je kan een negatieve PCR-test voorleggen 

• OF je bent recent genezen van corona (min. 10 dagen sinds positieve test) 

Je kan dit raadplegen via: 

• www.mijngezondheid.be 

• de CovidSafeBE app (mobiel) of https://covidsafe.be/  

• de centrale helpdesk Covid-certificatie: 078 78 78 50 

Let op! Het is verstandig dit certificaat ook te downloaden en uit te printen zodat je het ook 

op papier bij hebt.  
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