Hoe maak ik een afspraak voor een PCR SARS-CoV-2 test voor reisdoeleinden
via de website https://noordrand.testcovid.be/?

Alle reizigers uit onze regio met een Belgisch rijksregisternummer kunnen zelf een afspraak inplannen
voor een staalafname op de gewenste datum/tijdstip op één van onze afnamepunten naar keuze
(Brasschaat of Kalmthout).
Belangrijke afspraken
•
•

Voor elke PCR-test dient STEEDS een afzonderlijke afspraak gemaakt te worden op naam van
de testpersoon; ook voor kinderen!
Het maken van een afspraak is slechts mogelijk vanaf 7 dagen voor de gewenste afnamedatum.

Werkwijze
•

Gebruik google chrome als internetbrowser

•

Ga naar de website https://noordrand.testcovid.be/

•

De webpagina opent zich

•

Klik op “Afspraak maken”

•

Volgende pagina verschijnt. Lees aandachtig de instructies. Druk op de rode knop “Maak hier
je afspraak”
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•

Vul de tekens in die verschijnen (voorbeeld)

•

Volgend scherm verschijnt. Selecteer optie 3 en geef hun rijksregisternummer in (opgelet:
zonder punten/koppeltekens/spaties)

•

Klik op

•

Geef antwoord op de gestelde vragen
- voelt u zich ziek? …
- Hebt u de laatste 2 weken last gehad van 1 of meerdere van deze symptomen? …

•

Vul zorgvuldig de gevraagde persoonsgegevens in. Opgelet deze gegevens worden gebruikt
op het attest!
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•

Antwoord bij de vraag “Gebruikt u de app “Coronalert?” STEEDS Nee! Dit is niet relevant
voor reizigers en werkt mogelijk blokkerend!

•

Selecteer de gewenste afnamelocatie, afnamedatum en uur en klik op “VOLGENDE >”

•

Verklaar u akkoord en klik op “VOLGENDE >”
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•

Volgend scherm verschijnt

•

Download uw E-ticket en/of consulteer uw E-ticket in uw mailbox. Controleer steeds de
folder “Ongewenste e-mail” in uw mailbox. Mogelijk is de e-mail in deze folder
terechtgekomen.

•

Breng het E-ticket (op papier/elektronisch equivalent) STEEDS mee naar het afnamepunt. De
code op het formulier is essentieel voor de staalafname!
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