
Beste patiënt 

 

Onze praktijk doet geen COVID testing omwille van reisdoeleinden.  

Het invullen van het Passenger Locator Form (https://travel.info-coronavirus.be/nl)  is verplicht na ieder verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland.  

Na terugkeer uit een rode zone zijn een COVID-19-test op dag 1 en dag 7 na terugkeer en een quarantaine van (minimaal) zeven dagen verplicht. 

Hier kunt u terecht voor een test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Bel de stedelijke Corona Infolijn: 03 435 95 55 

Vertrekkende reizigers 
 
 

Test = betalend (€ 47) 

Terugkerende reizigers 
Na invullen Passenger Locator Form én na ontvangst activatiecode 

Test = gratis indien u een activatiecode kreeg 

Vertrekkende en/of terugkerende reizigers met COVID 
symptomen 

Testdorp Spoor Oost - enkel indien geen symptomen! 
Maak uw afspraak online: www.testcovid.be 

Testdorp Spoor Oost - enkel indien geen symptomen! 
Maak uw afspraak online: www.testcovid.be 

 
 
 
 
Neem contact op met de praktijk als u een van onderstaande 
symptomen ervaart: 
 
 

• hoesten 

• ademhalingsmoeilijkheden of druk op de borst 

• verminderde smaak / geurzin 

• koorts 

• vermoeidheid 

• hoofdpijn 

• spierpijn 

• verstopte neus / loopneus 

• keelpijn 

• verminderde eetlust, misselijkheid, braken of diarree 

• Grieperig gevoel 
 

Labo AML -  enkel indien geen symptomen! 
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen  
 
Weekdagen: 07u30-15u30 
Zaterdag: 08u00-14u00 
 
Na telefonische afspraak:  0471 66 74 77 
 

Labo AML -  enkel indien geen symptomen! 
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen  
 
Weekdagen: 07u30-15u30 
Zaterdag: 08u00-14u00 
 
Na telefonische afspraak:  0471 66 74 77 
Of online: 
https://sonicgenetics.be/covid-19/  
 

Labo CMA - enkel indien geen symptomen! 
Frankrijklei 67, 2000 Antwerpen 
 
Na telefonische afspraak: 03 231 36 89 
 

Labo CMA - enkel indien geen symptomen! 
Frankrijklei 67, 2000 Antwerpen 
 
Na telefonische afspraak: 03 231 36 89 
 
U kunt uw afspraak ook online maken, indien u een activatiecode kreeg na het 
invullen van een Passenger Locator Form: https://www.cma.be/nl/covid-
19/#reservatie  
 

Instituut voor Tropische geneeskunde - enkel indien geen symptomen! 
Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen 
 
Als u voor een reis buiten Europa een COVID-19-test nodig heeft, kan dit alleen 
tijdens een reisconsultatie.  
Maak in dat geval een afspraak voor een reisconsultatie.  
 
Als u voor een reis binnen Europa een COVID-19-test nodig hebt, mail dan 
medsec@itg.be of bel 03 247 66 66. 

Instituut voor Tropische geneeskunde - enkel indien geen symptomen! 
Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen 
 
Stuur een mail naar medsec@itg.be 
of bel 03 247 66 66 voor een afspraak. 

 Centraal station Antwerpen - enkel indien geen symptomen! 
https://www.uza.be/testcentrum-antwerpen-centraal   
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