
v  anaf 16 juni - beschikbaarheid COVID-certificaten 
Burgers kunnen vanaf dan hun COVID-certificaat downloaden via de app of via overheidssites zoals 
mijngezondheid.be of Mijn Burgerprofiel. Een vaccinatiecertificaat zal bovendien ook steeds per post opgevraagd 
kunnen worden. 

Met je persoonlijke COVID-certificaten kan je dan vanaf 1 juli binnen de EU aantonen dat je: 
• ofwel voldoende gevaccineerd bent (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin); 
• ofwel een geldige negatieve test hebt; 
• ofwel (recent) hersteld bent van COVID-19. 

Vanaf 1 juli zal reizen binnen Europa weer vlotter kunnen dankzij het persoonlijke COVID-certificaat (officieel het EU
Digitaal COVID-19 certificaat). Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een 
positieve COVID-test, zal met het certificaat vanaf 1 juli kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen. 
Vanaf 1 juli zullen ze ook effectief bruikbaar zijn in alle EU-lidstaten. Tot dan vragen de meeste EU-landen een 
geldige negatieve PCR-test als voorwaarde om binnen te komen. 

Info voor reizigers.
Tot 1 juli vragen de meeste EU-landen een geldige negatieve PCR-test. 
Per land gelden mogelijk andere voorwaarden; deze zijn te vinden onder de reisadviezen op de Europese website 
Re-open Europe of op de website van de FOD Buitenlandse zaken. 

Vanaf 1 juli zal iedereen zelf een code kunnen aanmaken voor een test via de personal health viewer op 
www.mijngezondheid.be. Met deze code kan dan een afspraak worden gemaakt in  testcentrum of  hier in onze 
huisartsenpraktijk. Ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen kan je als ouder op die manier een code 
aanmaken.

Vanaf 1 juli zal iedere Belg die nog niet (volledig) gevaccineerd is 2 keer een gratis test kunnen laten afnemen. 
Hiervoor moet je ook een speciale code aanvragen via de personal health viewer op MijnGezondheid.be die 10 
dagen geldig blijft. Met die code kan dan een afspraak worden gemaakt in een testcentrum of hier in onze 
huisartsenpraktijk.

Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. 
Testen bij een terugkeer uit een rode zone waarvoor men een activatiecode ontvangt na het invullen van 
een PLF, blijven terugbetaald.  

Testmomenten in onze praktijk zijn dagelijks:
van maandag tot vrijdag: tussen 10.00 uur en 12.00  uur en s’middag tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Gelieve ruim op voorhand een afspraak te maken !!

Huisartsenpraktijk de Kouter

Beschikbaarheid COVID-certificaten en reizen binnen Europa



Waar kan u zich laten testen.
Op https://testcovid.doclr.be/#!/saps zijn de afnamepunten te vinden van zowel de reguliere test- en triagecentra
als andere plaatsen zoals ziekenhuizen of labo’s waar mensen terecht kunnen voor een PCR-test. 
U vindt de contact- en/of reservatiegegevens door te klikken op het icoon.  

Resultaat van uw test.
De resultaten van de coronatest zijn voor de burger ook beschikbaar via www.mijngezondheid.be. 

Informatie over de COVID-certificaten en reizen binnen de EU.
• www.covidsafe.be
• www.vlaanderen.be/covid-certificaat
• https://reopen.europa.eu/nl 
• De centrale Vlaamse helpdesk,  via het gratis telefoonnummer 1700 

Meer informatie over de COVID-certificaten, 
reizen binnen de EU en de uitslag van uw coronatest.




