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Info reistesten  
   

1. Teststraat in Weelde Statie (Geeneinde 54, 2381 Ravels) 
  #          Hiervoor is geen afspraak nodig.  
  #          U heeft hiervoor een CTPC code nodig, voorlopig wordt dit

 gemaakt door uw huisarts. U kan hiervoor een telefonisch consult
 aanvragen op website van de Hagrapraktijk. Vanaf 28 juni kan u
 via www.mijngezondheid.be zelf de CTPC code aanvragen. 

  #          De teststraat is open
            -  vanaf heden tijdens weekdagen van 14 - 18u, niet in        
                 weekend 
            -  vanaf 28/6 /21 tijdens weekdagen van 16u t.e.m. 18u , 

       - vanaf  3/7/21  in het weekend tussen 11u en 13u.  
  #          Het labo van CMA zal een officieel certificaat doorsturen naar

 het mailadres dat u opgeeft aan de verpleegkundigen die uw test
 afnemen op de teststraat. 

 

  2.             Campus Blairon in Turnhout 
  #          Momenteel werkt het testcentrum op afspraak. U maakt zelf de

 afspraak via www.mijngezondheid.be. 
  #          U heeft hiervoor een geldige CTPC code nodig (voorlopig door uw

 huisarts aangemaakt, vanaf 28 juni kan u voor vakantietesten zelf
 een code aanmaken) 

  #          Voor reizigers is de teststraat dagelijks open van 13u t.e.m 17u. 
  #          Het resultaat van de covidtest kan u terugvinden: 

  #          Tot 1 Juli: Via mijngezondheid.be  
  #          Vanaf 1 Juli: Via Europees COVID certificaat 

  o     Downloaden op: 
  §   Mijngezondheid.be 
  §   Covidsafe app 

http://www.mijngezondheid.be
http://www.mijngezondheid.be


Indien het u niet lukt om via de online toepassingen uw certificaat op te
 halen of indien u liever uw covidcertificaat per post opgestuurd krijgt, kan
 u de Vlaamse Helpdesk voor COVID certificaten contacteren: 078 78 78
 50.
 

  3.             AZ Turnhout:  
  #          U kunt een afspraak boeken voor de test via mynexuzhealth,

 zonder dat u een aanvraagformulier van een arts nodig heeft.   
  #          Het reisattest kan u raadplegen via mynexuzhealth en in

 covidsafe.be.  
  #          Meer info vindt u op de website: https://www.azturnhout.be/

nieuws/covid-testing-van-reizigers-az-turnhout-en-az-herentals-
vanaf-10-juni 
 

  4.             CMA in Herentals: www.cma.be 
  #          Indien u over een CTPC-code beschikt, kan u zelf via de website

 een afspraak inboeken voor een COVID-19 afname. Patiënten die
 geen CTP-Code hebben (bijvoorbeeld voor een reisattest) kunnen
 enkel telefonisch een afspraak maken. Tel.: 014 28 50 00 

  #          Het labo van CMA zal een officieel certificaat doorsturen naar het
 mailadres dat u opgeeft bij afname van uw test. 

Zeker bij te hebben op  testmoment
   * Eid kaart 
   *  CTPC-code 

info nodig : 
*  europese website  ' reopen Europe'
* website info-coronavirus.be

Met vriendelijke groeten,

Huisartsengroep Ravels 
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