PCR SARS-CoV-2 voor vertrek op reis

Reizen naar het buitenland wordt nog steeds afgeraden. Personen die zich toch naar het buitenland
begeven dienen zich bewust te zijn van de mogelijk evolutieve wettelijke bepalingen in het land van
vertrek en het land van aankomst. Het is de verantwoordelijkheid van iedere individuele reiziger om
zich volledig en voorafgaandelijk te informeren betreffende de geldende regels inzake internationale
reizen en deze regels strikt toe te passen.
Sommige reisbestemmingen vereisen een Engelstalig attest met negatief resultaat voor SARS-CoV-2 met
RT-PCR. Het laboratorium van AZ Klina kan u deze dienstverlening aanbieden zolang er geen restricties
worden opgelegd door de Belgische overheid.
Staalafname is enkel en alleen mogelijk op afspraak.
1) Hoe kan men een afspraak bekomen?
A. Via de (huis)arts
Uw (huis)arts kan een afspraak voor u inplannen op één van de afnamepunten (Brasschaat/
Kalmthout). In dit geval is uw arts verantwoordelijk voor het bezorgen van een aanvraagformulier/elektronisch equivalent (E-form) aan de patiënt of rechtstreeks aan het afnamepunt.
Op het aanvraagformulier dient duidelijk aangegeven te worden dat het een test betreft voor
reisdoeleinden, alsook de datum van vertrek.
Tevens kan uw (huis)arts zelf de staalafname verzorgen indien gewenst. Het staal wordt
vervolgens samen met een aanvraagformulier/elektronisch equivalent (E-form) bezorgd aan
het laboratorium.
B. Via de website
Alle reizigers met een Belgisch rijksregisternummer wordt gevraagd om zelf een afspraak in te
boeken op de gewenste datum/tijdstip op één van onze afnamepunten naar keuze (Brasschaat
of Kalmthout) via https://noordrand.testcovid.be/. Gebruik google chrome als browser!
OPGELET:
-

Men kan slechts een afspraak inboeken uiterlijk 7 dagen voor de gewenste afnamedatum
Er dient steeds een afzonderlijke afspraak gemaakt te worden voor iedere reiziger
Bij inplannen van een afspraak dient u rekening te houden met de noodzakelijke
verwerkingstijd van het staal binnen het laboratorium. Normaliter mag u het resultaat
verwachten binnen de 24u nadat de staalafname heeft plaatsgevonden.

Na het maken van een afspraak via de website ontvangt u een elektronische bevestiging. Breng
het ontvangen document/elektronisch equivalent mee naar het afnamepunt. De QR-code op
dit document is belangrijk voor de verdere verwerking.
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C. Via het laboratorium van AZ Klina
Ook reizigers zonder Belgisch rijksregisternummer en reizigers die problemen ondervinden
met het inboeken van een afspraak via de website kunnen beroep doen op onze
dienstverlening, steeds in functie van de actueel beschikbare capaciteit.
Wanneer u rechtstreeks een afspraak wenst te maken via het laboratorium voor een staalafname in het kader van een reis dient u idealiter 1 week vóór afreis een e-mail te sturen naar
reisattest.COVID@klina.be met vermelding en toevoeging van volgende gegevens:
-

ingescande kopij van de ID-kaart (of paspoort) van de reiziger(s)
adres van de reiziger(s)
datum vertrek
bestemming

Het laboratorium zal uw aanvraag manueel verwerken en de locatie, datum en tijdstip van uw
afspraak bevestigen per kerende e-mail. Gelieve steeds een afgeprint exemplaar/elektronisch
equivalent van deze e-mail bij aankomst op het afnamepunt te tonen aan onze medewerkers
ter plaatse.
2) Wanneer dient de staalafname plaats te vinden?
De timing van de afname is uiterst belangrijk. Afhankelijk van uw bestemming dient het staal
uiterlijk 48 tot 72 uur voor vertrek te zijn afgenomen.
Bij het inplannen van een afspraak dient ook steeds rekening gehouden te worden met de
noodzakelijke verwerkingstijd van het staal binnen het laboratorium. Normaliter mag u het
resultaat/attest uiterlijk verwachten binnen de 24u nadat de staalafname heeft plaatsgevonden,
doorgaans is dit evenwel sneller.
Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger voorafgaandelijk te verifiëren of het geplande
afnametijdstip steeds in overeenstemming is met de actuele regelgeving* van toepassing op de
reisbestemming. Indien blijkt dat het staal te vroeg werd afgenomen door factoren buiten het
laboratorium om, is het steeds noodzakelijk een nieuwe staalafname in te plannen met bijhorende
kosten voor een nieuwe test.
*Nuttige link: https://diplomatie.belgium.be/nl
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3) Op welke wijze verkrijgt men het resultaat/attest?
Een attest, uitgegeven door ons laboratorium, wordt steeds opgemaakt in de Engelse taal en bevat
alle noodzakelijke gegevens om zorgeloos op reis te kunnen vertrekken.
Het resultaat van de test met de bijhorende Engelstalige commentaar (attest) zullen elektronisch
beschikbaar worden gesteld via www.cozo.be , het COllaboratief ZOrgplatform, waarop u zich zelf
kan aanmelden als patiënt (zie hieronder). U hoeft dus niet naar het laboratorium te bellen om de
resultaten op te vragen. Van zodra beschikbaar ziet u de resultaten namelijk op dit platform
verschijnen.

Uitzonderlijk kan nog een attest worden afgehaald in het laboratorium. U mag zich hiervoor
aanmelden aan de buitenzijde van het laboratorium (gelijkvloers onder spoedgevallen, volg de
signalisatie “staalafgifte” ter plaatse). Onze medewerkers zullen u verder helpen. Afhaling is
mogelijk 24/24, 7/7 zonder afspraak.
OPGELET: Het verzenden van resultaten/medische gegevens via e-mail is ons helaas niet toegestaan
door de wetgever.
4) Prijs van de test/het attest?
De prijs van een PCR test voor SARS-CoV-2 in het kader van vertrek op reis is afhankelijk van de
gewenste urgentiegraad van uitvoering:
-

uitvoering in routine met rapportering binnen de 24u na staalontvangst: 55,00 €/test
uitvoering in urgentie op vraag van de reiziger (steeds in functie van de beschikbare
capaciteit): 120,00 €/test

Deze prijzen (all-in) zijn vastgelegd en gelimiteerd door de Belgische Wetgever en worden niet
terugbetaald door de ziekteverzekering. Wij stellen vast dat sommige laboratoria/luchthavens
helaas hogere tarieven hanteren terwijl dit expliciet wordt verboden door de wetgever.
De kostprijs van de test is verschuldigd van zodra dat het staal werd afgenomen en is onafhankelijk
van het uiteindelijke resultaat. Annulatie van het testverzoek na het tijdstip van afname is niet meer
mogelijk, om welke reden dan ook.
5) Op welke wijze dient betaald te worden?
Tenzij anders overeengekomen of bijzondere omstandigheden zal u automatisch een betalingsuitnodiging ontvangen per post op uw adres van domicilie zodat u het verschuldigde bedrag
kunt voldoen per reguliere overschrijving.
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6) Kan ik ook een afspraak maken om me te laten testen bij terugkeer uit het buitenland?
Afspraken voor deze indicatie kunnen nooit rechtstreeks gemaakt worden via het laboratorium.
Indien u door de overheid als hoog risico wordt beschouwd bij terugkeer uit een rode zone zal u
een activatiecode (CTPC) ontvangen waarmee u zelf een afspraak dient te maken op één van onze
afnamepunten via https://noordrand.testcovid.be/ (opgelet: gebruik google chrome als browser).
7) Kan ik een afspraak wijzigen of annuleren?
Het laboratorium kan enkel en alleen afspraken wijzigen/annuleren indien deze door het
laboratorium zelf werden ingepland (volgens werkwijze 1 C).
Afspraken die door de reiziger zelf elektronisch werden ingepland via de website zijn niet
aanpasbaar door het laboratorium. Het beheer van deze agenda valt immers buiten de bevoegdheid
van het laboratorium. Gelieve u hiervoor rechtstreeks te wenden tot info@hwpnoordrand.be.
8) Waar kan ik terecht met overige vragen betreffende dit onderwerp?
Op volgende websites is verdere informatie consulteerbaar i.k.v. testen voor vertrek naar het
buitenland:
•
•

https://www.mijngezondheid.belgie.be (opgelet: gebruik google chrome als browser)
https://diplomatie.belgium.be/nl

Wegens de actuele hoge werkbelasting vragen wij u vriendelijk het laboratorium enkel en alleen te
contacteren bij hoogdringendheid en indien het echt niet anders kan. Bij voorbaat dank voor uw
begrip.
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