
Reizen naar het buitenland zomer 2021

Het is aan  de  patiënt om zich te informeren over welke bijkomende voorwaarden
worden gesteld om het land te betreden én om door te reizen.  U vindt alle info per
land op www.diplomatie.belgium.be.

Wat is een EU Digital COVID CERTIFICATE (digitaal groen certificaat)?

Dit vormt het bewijs dat een persoon is gevaccineerd tegen COVID-19, recent van COVID-
19 is hersteld of een negatieve test heeft afgelegd. Het digitale groene certificaat is dus
een verzamelnaam voor 3 soorten certificaten:

1. Vaccinatiecertificaat

Bij  vaccinatie  vermeldt  het  certificaat  hoeveel  prikken  je  hebt  gekregen.  De  lidstaten
beslissen of ze reizigers die maar één vaccinprik hebben gekregen al dan niet toelaten.
Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig vanaf de dag na de vaccinatie. 
Het is beschikbaar de ochtend nadat de vaccinatiecentra de gegevens hebben ingevoerd
in de databank van Vaccinnet. Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is
dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. 

2. Herstelcertificaat

Sommige EU-landen hebben specifieke reisregels vastgelegd voor mensen die onlangs
zijn hersteld van COVID-19. In plaats van een test- of vaccinatiecertificaat, mogen deze
personen een herstelcertificaat laten zien, wanneer daarom gevraagd wordt.  Dit  geldt 6
maanden en is beschikbaar 11 dagen nadat de labo’s de testresultaten van een positieve
COVID-test hebben ingevoerd in de databank van Sciensano.

3. Testcertificaat (Lees ook het bericht rond testen van reizigers in onze praktijk!)

Indien een patiënt geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, kunnen sommige EU-landen
vragen  naar  een  negatieve  PCR-test.  Een  testcertificaat  is  beschikbaar  anderhalf  uur
nadat  de  labo’s  de  testresultaten  hebben  ingevoerd  in  de  databank  van  Sciensano.
Meestal  valt  dat  ongeveer  samen met  het  moment waarop je verwittigd wordt  van de
uitslag van je test. 

Hoe het EU Digital COVID Certificate verkrijgen?
Een groen certificaat kan afgehaald worden via de website covidsafe.be en de mobiele app
CovidSafeBE.  Downloaden kan  ook  via  overheidssites  zoals  mijngezondheid.be of  Mijn
Burgerprofie  l  .  be  .

Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor bel je vanuit
Vlaanderen naar het nummer 078/78 78 50. In Brussel is er het nummer 02/214 19 19.
Inwoners van Wallonië kunnen terecht op 071/31 34 93.



Testen van reizigers in onze praktijk

Indien een patiënt geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, kunnen sommige EU-landen
vragen  naar een  negatieve  PCR-test.  Zelftesten (testen  die  een  burger  bij  zichzelf
afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een
geldig testcertificaat.

Afnamemoment PCR-test:

Deze dient maximaal 48u tot 72u oud te zijn op het moment van aankomst in het land van
bestemming. (Deze termijn is afhankelijk van het land van bestemming, het is aan de
patiënt om deze informatie op te zoeken)

Hoe vraag ik mijn gratis test aan?

Vanaf 28 juni zal iedere patiënt zelf een code kunnen aanmaken voor een gratis test via
de Personal  Health  Viewer  op  www.mijngezondheid.be.  Ook  voor  kinderen  die  op
hetzelfde adres wonen, kan je als ouder op die manier een code aanmaken.
! De code voor een gratis test kan enkel door de patiënt zelf aangevraagd worden en
gebeurt dus steeds door de patiënt zelf !

Waar laat ik mij testen?

Voor onze eigen patiënten (met GMD) bieden wij de mogelijkheid om dit binnen de praktijk
(Strijtem) te  doen. Gelieve hiervoor telefonisch contact  op te  nemen met Nele  op het
nummer  054/25  10  71  (bereikbaar  tussen  8u-12u  en  14u-16u,  behalve  op
donderdagnamiddag). 
Daarnaast kan u een overzicht vinden van alle testlocaties (privé- en ziekenhuislabo’s) op
https://testcovid.doclr.be/#!/saps of www.  mijngezondheid.b  e  .

Voor beide mogelijkheid geldt de regel: TIJDIG RESERVEREN!

!  De  praktijk  is  niet  verantwoordelijk  voor  het  tijdig  afleveren  van  het  testresultaat  of
certificaat, noch voor de financiële afhandeling van de testprocedure !


