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HULP NODIG? 

BEL 03 435 95 55 

In dit document vindt u een antwoord op volgende vragen: 

1. Wat moet ik doen als ik op reis wil gaan? (p.1) 

2. Prijs van de test (p.1) 

3. Waar kan ik in Antwerpen een test laten afnemen voor ik op reis ga? (p.2-3) 

4. Waar kan ik in Antwerpen een test laten afnemen als ik terugkeer? (p. 4-5) 

5. Waar kan ik telefonisch terecht met mijn vragen over COVID en reizen? (p. 5) 

 

1. Wat moet ik doen als ik op reis wil gaan? 

 

Check op www.diplomatie.belgium.be of https://reopen.europa.eu/nl/ de voorwaarden 

die gelden voor je reisbestemming. 

Meer info over reizen tijdens de covidpandemie 

De praktijk Huisartsengroep Lange Leem voorziet enkel COVID testing voor patiënten 

met symptomen, of voor wie een hoogrisicocontact had. Wij doen geen COVID testing 

voor reizigers. 

Voor informatie over COVID en reizen, verwijzen wij u naar de infolijn van de stad: 

03 435 95 55. 

 

2. Prijs van de test 

 

Vertrekkende reizigers: Wie nog niet uitgenodigd werd voor de vaccinatie, of wie nog 

niet volledig gevaccineerd werd, kan via www.mijngezondheid.be 2 gratis tests 

aanvragen. 

 

Heb je je twee tests opgebruikt, of heb je niet gereageerd op een eerdere uitnodiging tot 

vaccinatie, dan betaal je ongeveer € 47 voor een PCR test. 

Terugkerende reizigers die na het invullen van het PLF een activatiecode kregen, 

kunnen zich gratis laten testen. 

Let op! Laat de test niet afnemen door je huisarts. Dan kan het zijn dat je geen 

meertalig attest krijgt, waardoor je negatieve test bij vertrek of aankomst in het land van 

bestemming niet wordt aanvaard. 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.belgium.be/
https://reopen.europa.eu/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
http://www.mijngezondheid.be/
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3. Waar kan ik in Antwerpen een test laten afnemen voor ik op 

reis ga? 

 

Algemeen Medisch Labo (AML) 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: 50 euro, of gratis, indien je recht hebt op een gratis test 

• Resultaat: binnen 24 tot 36 uur 

• Attest: in verschillende talen beschikbaar 

• Adres: Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen 

• Reserveren: bel 2 of 3 dagen op voorhand naar 0471 66 74 77  

• Website AML 

Centrum voor Medische Analyse (CMA) 

• RRN of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: 50 euro, of gratis, indien je recht hebt op een gratis test 

• Resultaat: binnen 24 tot 36 uur 

• Attest: in verschillende talen beschikbaar 

• Adres: Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen 

• Reserveren: bel 03 231 36 89 of maak ter plaatse een afspraak 

• Website CMA 

Luchthaven Deurne 

• https://www.luchthaven-antwerpen.com/testcentrum/ 

• Kostprijs: maximum 55 euro, of gratis, indien je recht hebt op een gratis test 

• Resultaat binnen 24 – 16 uur 

Testpunt TravelTest@UZA 

• Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem (met de auto: parkeer in het parkeergebouw 

op de bezoekersparking en volg 'testpunt C TravelTest', met de fiets: stal je fiets 

in de bezoekersfietsstalling en volg 'testpunt C TravelTest') 

• Kostprijs: 50 euro, of gratis, indien je recht hebt op een gratis test 

• https://www.uza.be/traveltest  

Instituut voor Tropische Geneeskunde 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs:  

o reis binnen Europa: kostprijs: 37 euro 

o reis buiten Europa: 37,07 euro + consultatie 

• Resultaat: binnen 36 uur via www.cozo.be. 

Vrijdag getest? Dan krijg je ten vroegste maandag het resultaat. 

• Adres: Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen 

• Reserveren:  

o reis binnen Europa: mail naar medsec@itg.be  of bel 03 247 66 66 vanaf 

ten vroegste 5 werkdagen voor de afname van de test. 

o reis buiten Europa: boek een reisconsultatie 

• Website Instituut voor Tropische Geneeskundige 

https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq
https://sonicgenetics.be/covid-19/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq
https://www.cma.be/nl/covid-19/
https://www.luchthaven-antwerpen.com/testcentrum/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq
https://www.uza.be/traveltest
http://www.cozo.be/
mailto:medsec@itg.be
https://www.itg.be/N/Artikel/itg-biedt-covid-19-testen
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PCR-test Belgium 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: 139 euro voor een spoedtest (geen andere test beschikbaar) 

• Resultaat: binnen 30 minuten 

• Attest: je ontvangt een attest in het Engels en andere talen 

• Adres: Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen 

• Reserveren: online 

• Website PCR-test Belgium 

Thuisverpleging Elyana 

• Ook voor burgers zonder RRN- of BIS-nummer 

• Kostprijs: 50 euro of gratis, indien je recht hebt op een gratis test 

• Resultaat: binnen de 24 uur 

• Attest: je ontvangt een Engelstalig attest 

• Adres: Boomsesteenweg 317 bus 1, 2020 Antwerpen  

• Reserveren: bel 03 500 01 31 

• Website Elyana 

Testpost Brussels Airport: 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: 

o standaardtest: 67 euro 

o sneltest: 135 euro 

• Resultaat: 

o standaardtest: binnen de 24 uur 

o sneltest: hangt af van het moment van afname 

• Attest: je ontvangt een attest in het Nederlands, Frans, Engels of Duits 

• Adres: Vertrekhal Brussels Airport 

• Reserveren: online 

• Website Brussels Airport 

• Testpost op Brussels Airport is 7/7 geopend, ook op zon- en feestdagen en dat  

• doorlopend van 3.30 uur tot middernacht. 

 

 

4. Waar kan ik in Antwerpen een test laten afnemen als ik 

terugkeer? 

 

Centraal station Antwerpen 

• Meld je met of zonder afspraak aan bij het testcentrum. Met een afspraak krijg 

je voorrang op wachtenden zonder afspraak. Ontving je een activatiecode van de 

overheid? Dan scannen we deze in. (Deze code is niet noodzakelijk om getest te 

worden)  

• De verpleegkundige neemt een PCR-test (polymerase chain reaction) af. Hierbij 

wordt met een wisser een staal genomen uit je neus. 
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• Je staal wordt opgestuurd naar het labo Platform BIS UZA/UAntwerpen voor 

analyse. 

• Zodra je resultaat bekend is, kan je het raadplegen op www.mijngezondheid.be 

• Openingsuren 

Weekdagen: 9u – 20u 

Weekend- en feestdagen: 9u – 19u30 

• Vragen / afspraak maken:  03 821 24 24 

 

Instituut voor Tropische Geneeskunde 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: gratis als u een activatie code ontving na het invullen van het PLF. 

• Resultaat: binnen 36 uur via www.cozo.be. 

Vrijdag getest? Dan krijg je ten vroegste maandag het resultaat. 

• Adres: Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen 

Algemeen Medisch Labo (AML) 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: gratis als u een activatie code ontving na het invullen van het PLF. 

• Resultaat: binnen 24 tot 36 uur 

• Attest: in verschillende talen beschikbaar 

• Adres: Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen 

• Reserveren: bel 2 of 3 dagen op voorhand naar 0471 66 74 77  

• Website AML 

Centrum voor Medische Analyse (CMA) 

• RRN of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: gratis als u een activatie code ontving na het invullen van het PLF. 

• Resultaat: binnen 24 tot 36 uur 

• Attest: in verschillende talen beschikbaar 

• Adres: Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen 

• Reserveren: bel 03 231 36 89 of maak ter plaatse een afspraak 

• Website CMA 

Testpost Brussels Airport: 

• RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk 

• Kostprijs: gratis als u een activatie code ontving na het invullen van het PLF. 

• Resultaat: 

o standaardtest: binnen de 24 uur 

• Attest: je ontvangt een attest in het Nederlands, Frans, Engels of Duits 

• Adres: Brussels Airport, niveau 0, t.h.v. het busstation 

• Reserveren: online 

• Website Brussels Airport 

• Testpost op Brussels Airport is 7/7 geopend, ook op zon- en feestdagen en dat 

doorlopend van 3.30 uur tot middernacht. 
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5. Waar kan ik telefonisch terecht met mijn vragen over 

covid en reizen? 

 

Via de corona infolijn van de stad Antwerpen krijgt u de meest actuele antwoorden op 

al uw vragen: 03 435 95 55. 

Zij kunnen u ook helpen bij het inplannen van een test. 

De praktijk Huisartsengroep Lange Leem voorziet enkel COVID testing voor patiënten 

met symptomen, of voor wie een hoogrisicocontact had.  

Voor informatie over COVID en reizen, verwijzen wij u door naar de infolijn van de 

stad: 03 435 95 55. 

 


