
Reisadvies ivm Covid-19 
 
 
Wat zijn de regels op mijn bestemming? 
Zeer volledige info is beschikbaar op een interessante app “Re-open EU” :  https://reopen.europa.eu/nl. 
 
Voor een reis naar het buitenland heb ik een coronatest nodig. Hoe maak ik daarvoor een afspraak ? 
Dat gaat het snelst en eenvoudigst via mynexuz.be of via de Mynexuz-app. Je kunt ook bellen. Om op reis te gaan 
is het dus niet nodig om naar je huisarts te gaan of te bellen voor een voorschrift. Ga je op reis met je gezin, dan 
dien je voor elk gezinslid een afzonderlijke afspraak te maken. 

 
Test locaties:  
- Mariaziekenhuis, Oostlaan 11, Poperinge: afspraak via 057/35 72 53 

(enkel op week-voormiddagen 9-12u: ingang via achterzijde gebouw, oude spoedingang, volg de 
pijlen). 

- Jan Yperman Ziekenhuis, ‘Villa Paula’, Briekestraat 10, Ieper: afspraak via 057/35 70 47 
(zowel week als weekend 09-18u: in woning naast de hoofdingang van het ziekenhuis, volg de pijlen) 

 
Breng zeker je identiteitskaart en indien nodig ook je internationaal paspoort (reispas) mee wanneer je gaat voor 
je test. Zo kunnen ze een geldig attest afleveren. 
Van zodra het resultaat van je test gekend is, mailen ze je een Engelstalig reisattest. 
De kostprijs van een PCR-test voor een reis naar het buitenland bedraagt 47,18 euro. 
De terugbetaling voor reizigers  is voorzien vanaf 1/7/2021 tot 30/9/2021. Maximum 2 PCR testen per persoon 
zullen terugbetaald worden.  
 
 
Een test of een certificaat ?  
 
1) U vertrekt naar het buitenland of neemt deel aan een groot cultureel evenement? 

U bent volledig gevaccineerd? 
U zal een Europees digitaal coronacertificaat kunnen bekomen waarmee vrij reizen tussen de EU-lidstaten 
makkelijker wordt. Voor je certificaat: kijk op www.Covidsafe.be of download de CovidSafeBE-app of bel naar 
078/78 78 50 om het via de post te ontvangen. 
  
2) U bent nog niet (voldoende) gevaccineerd 
Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen. Kinderen van 6 tot 
17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren hebben recht op 
een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen per persoon uitgevoerd van 1 juli tot 30 september 2021. 
 

Hoe krijgt u uw test terugbetaald? 
Via de website mijngezondheid.be kan u de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het 
verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be 

  
De resultaten zijn van zodra gekend beschikbaar op www.CoZo.be in het Frans, Engels, Duits en Spaans. 

 
3) U hebt een positieve test afgelegd en bent 10 dagen genezen? 
U kan een Europees digitaal coronacertificaat verkrijgen. Voor je certificaat: kijk op www.Covidsafe.be of 
download de CovidSafeBE-app of bel naar 078/78 78 50 om het via de post te ontvangen. 
 
De regels bij mijn terugkeer ? 
Meer informatie  kan men terugvinden op: 

- de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl  
- via Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers 


