
HEEFT U EEN COVID TEST OF CORONACERTIFICAAT  NODIG OM TE REIZEN?  
DO YOU NEED A COVID TEST OR CERTIFICATE FOR TRAVELLING? (see last pages 
for ENG version) 

CORONATEST (reizen) 

U kan een test laten afnemen op afspraak te ardolab, Ardooisesteenweg 276. Best 
minstens 24u op voorhand de test te laten afnemen zodat het resultaat zeker op tijd 
gekend is. De afspraak voor de testafname en de testcode (die u enkel nodig heeft indien u 
de gratis test wilt tussen 1 juli en 31 aug) kan u aanmaken op www.mijngezondheid.be   U 
dient zelf na te gaan bij uw bestemming en reismaatschappij wanneer de test ten vroegste 
kan worden afgenomen! (72u op voorhand???)  
Een code is niet noodzakelijk om getest te worden, maar wel voor de gratis test en ook 
indien u een COVID-certificaat nodig hebt, wat meestal nodig is om te reizen. Indien u 
zonder code (dus betalende test) een afspraak wil maken in Ardolab, kan dit door te mailen 
naar callcenter8010@azdelta.be met vermelding van naam, rijksregisternummer, huisarts 
en datum van gewenste test, u krijgt dan binnen de 24u een antwoord met de afspraak) of 
evt. door te bellen naar 051/23.80.10 (drukke lijn). Zonder code kan het resultaat echter 
niet gelinkt worden aan het noodzakelijke certificaat! 
Testcode kan evt. telefonisch aangemaakt via 078/787850 zo nodig.  

 
MAATREGELEN PER LAND  

zie website:   http://reopen.europa.eu        

CORONACERTIFICAAT  

zie info op www.covidsafe.be ; www.vlaanderen.be/COVID-certificaat  of 
www.mijngezondheid.be   (helpdesk 078/78 78 50) 

Gebruik op reis de COVIDSafe APP !! 

 

TERUGKEER NAAR BELGIË: WELKE MAATREGELEN ZIJN NODIG? (TEST EN/OF QUARANTAINE) 

Vanaf 48u voor vertrek naar België, vult u het PLF passenger locator form in (vindt u via google op 

website FOD Buitenlandse zaken), die u dan vertelt of er een test of quarantaine nodig is na de 

terugkeer.  

 

 

Lees verder op de volgende pagina de informatie voor staalafname Ardolab ardooisesteenweg 276 

(van AZ delta zelf ) 

 

 

 

http://www.mijngezondheid.be/
mailto:callcenter8010@azdelta.be
http://reopen.europa.eu/
http://www.covidsafe.be/
http://www.vlaanderen.be/COVID-certificaat
http://www.mijngezondheid.be/


 

Reisattesten 
 

Vertrekkende reiziger 
 

De vertrekkende reiziger kan voor de afname van een COVID-PCR-wisser elke dag - ook in het 

weekend - terecht in de verschillende afnameposten van AZ Delta nl. in de triageposten in 

Roeselare, Torhout en Menen of in de afnamepost van Tielt. 

Op piekmomenten zijn er in elke afnamepost dagelijks afnames van 8 uur tot 20.30 uur (ook in 

het weekend). 

Het resultaat is binnen de 24 uur beschikbaar. 

 

CTPC-code VERPLICHT aan te vragen 

Momenteel hebben personen die nog geen kans kregen tot (volledige) vaccinatie en kinderen van 

6 tot 17 jaar, recht op 2 gratis PCR-testen uitgevoerd in de periode vanaf 28 juni tot en met 30 

september 2021. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze gratis PCR-test vanaf 28 juni, moet de reiziger 

zelf verplicht een CTPC -code aanvragen. Meer info over de werkwijze vindt u op deze link 

(www.mijngezondheid.be) 

Ook de niet-terugbetaalde PCR-testen voor afname vanaf 28 juni 2021 moeten op dezelfde 

manier via een aangevraagde CTPC-code (ook voor buitenlanders!) ingeboekt worden. 

 

Er moet dus altijd een CTPC-code aangemaakt worden! (indien covid certificaat benodigd is) 

Geen CTPC-code = geen geldig EU-certificaat! 

Bij afname van de test bij de huisarts, moet de correcte CTPC-code steeds meegedeeld worden 

aan het lab door middel van het elektronisch doorsturen van een eForm. 

 

Opgelet 

De CTPC-code voor de gratis test is slechts 10 dagen geldig. Het is dus niet mogelijk vroeger dan 

10 dagen voor de afreis/het event de code aan te vragen én de afspraak te boeken. Bij een te 

vroege aanvraag bestaat de kans dat  de test niet meer gratis is. 

De CTPC-code van de betalende test is 30 dagen geldig. 

De resultaten worden ook automatisch doorgestuurd naar het coronapaspoort (covidsafe app). 

Resultaten worden tevens verstuurd naar het EMD van de huisarts, als bekend is wie de huisarts 

is. 

Als het e-mailadres van de patiënt correct werd doorgegeven, ontvangt de reiziger ook nog steeds 

een e-mail met het testresultaat. 

 

https://mailings.azdelta.be/l/104000/pimpwnxd4vilnpjskym3th6ksblzr7ddggj2r2zy363qhxsschuq/mlnhmiz4q2k2zbbv5vamg2spry


 

Geldig reisattest 

• Voor reizigers binnen de Europese unie is het resultaat per mail geen geldig reisattest. 

• Voor reizen buiten de Europese unie kan dit gebruikt worden, maar reiziger moet dan 

zelf informeren wat er precies op het reisattest moet staan. 

Afspraak 

Afnames kunnen enkel ingeboekt worden na afspraak via de gezondheidswebsite van de overheid 

en dit in één van de afnameposten in de triagecentra van AZ Delta in Roeselare, Torhout en 

Menen of in de afnamepost van Tielt. 

Een afspraak inboeken via het coronacallcenter, alvorens een CTPC-code werd aangevraagd is 

mogelijk, maar wordt afgeraden gezien dit resulteert in langere wachttijden in de afnamepost. 

 

Wie geen CTPC-code heeft, zal sowieso de PCR-test ter plaatse moeten betalen. De prijs voor een 

betalende PCR is 55 euro vanaf 28 juni 2021. 
 

Terugkerende reiziger 
 

Afspraak 

Reizigers die na hun reis een code ontvangen via sms, kunnen ook hun afspraak voor de afname 

van deze test rechtstreeks inboeken via de gezondheidswebsite van de overheid (doorklikken naar 

“Afspraak maken voor een test met activatiecode”). Er kan evenwel ook nog steeds een afspraak 

gemaakt worden via het coronacallcenter op 051 23 80 10.   

Het testresultaat van deze test is op te vragen 24 uur later via dezelfde overheidssite (doorklikken 

naar “Resultaat via CTPC-code”). 

Deze test wordt terugbetaald door het ziekenfonds indien men verzekerd is. 

Wie niet aangesloten is bij een ziekenfonds moet de test zelf betalen. 
 

Adressen staalafnameposten en openingsuren 
 

We zorgen ervoor dat alle reizigers die dit wensen zich bij ons kunnen laten testen. We volgen 

daarom de nood aan testcapaciteit op de voet en schalen afname- en testcapaciteit op indien 

nodig. 

De afnames voor reisattesten worden zo veel mogelijk gegroepeerd binnen aparte uren. 

Op piekmomenten wordt voorzien om in elke afnamepost dagelijks afnames te doen van 

8 uur tot 20.30 uur (ook in het weekend). 

De meest recente openingsuren van de verschillende afnamelocaties in Roeselare, Torhout, 



Menen en Tielt staan op de kaart van triage-en afnamecentra op de gezondheidswebsite van de 

overheid. 

 

ROESELARE: Triagepost Ardolab 

Ardooisesteenweg 276 Roeselare 
 

 

  



DO YOU NEED A COVID TEST OR 

CORONACERTIFICATE TO TRAVEL? 
 

CORONATEST (travel) 

You can have a test taken by appointment at Ardolab, Ardooisesteenweg 276. It is best to have the 

test taken at least 24 hours in advance so that the result is known in time. You can make the 

appointment for the test and the test code (which you only need if you want the free test between 

1 July and 31 August) at www.mijngezondheid.be. You should check with your destination and 

travel company when the test can be taken at the earliest! (72 hours in advance???) 

A test code is not necessary to be tested, but it is for the free test and also certainly if you need a 

COVID certificate, which is usually needed for travel! (If you want to make an appointment in 

Ardolab without a code (i.e. a paying test and no corona certificate is possible), you can do this by 

emailing callcenter8010@azdelta.be stating name, national register number, GP and date of the 

desired test, you will receive an answer within 24 hours with the appointment) or possibly. by 

calling 051/23.80.10 (busy line). However, without code, the result cannot be linked to the 

necessary certificate!) 

Test code can be made by telephone via 078/787850 if necessary.  

 

MEASURES PER COUNTRY (europe) 

see website: http://reopen.europa.eu 

 

CORONACERTIFICATE 

see info on www.covidsafe.be; www.vlaanderen.be/COVID-certificate or www.mijngezondheid.be 

(helpdesk 078/78 78 50) 

 

RETURN TO BELGIUM: WHAT MEASURES ARE NECESSARY? (TEST AND/OR 

QUARANTINE) 

From 48 hours before departure to Belgium, you fill in the PLF passenger locator form (can be 

found via google on the website FPS Foreign Affairs), which will then tell you whether a test or 

quarantine is necessary after the return. 

 

Read more on the next page for the information concerning the sample collection at Ardolab 

ardooisesteenweg 276 (from AZ delta itself) 

 



Travel certificates 
 

Departing traveler 

 

The departing traveler can purchase a COVID-PCR wiper every day - even at the weekend - at the 

various collection points of AZ Delta, i.e. in the triage stations in Roeselare, Torhout and Menen or 

at the collection point in Tielt. 

At peak times, there are daily offtakes from 8 a.m. to 8.30 p.m. (including on weekends) in each 

collection point. 

The result is available within 24 hours. 

 

CTPC code REQUIRED to request 

Currently, people who have not yet had a chance to (full) vaccination and children from 6 to 17 

years are entitled to 2 free PCR tests performed in the period from June 28 to September 30, 2021. 

In order to be eligible for this free PCR test from June 28, the traveler must request a CTPC code. 

More information about the method can be found on this link www.mijngezondheid.be 

The non-refunded PCR tests for collection from June 28, 2021 must also be booked in the same 

way via a requested CTPC code (also for foreigners!). 

 

A CTPC code must therefore always be created! (if covid certificate is required) 

No CTPC code = no valid EU certificate! 

 

Attention 

The CTPC code for the free test is only valid for 10 days. It is therefore not possible to request the 

code and book the appointment earlier than 10 days before the departure/event. If you apply too 

early, there is a chance that the test will no longer be free. 

The CTPC code of the paying test is valid for 30 days. 

The results are also automatically forwarded to the corona passport (covidsafe app). 

Results are also sent to the GP's EHR, if the GP is known. 

If the patient's email address was provided correctly, the traveler will also still receive an email 

with the test result. 

 

 



Valid travel certificate 

• For travelers within the European Union, the result by e-mail is NOT a valid travel certificate (!!) 

• This can be used for travel outside the European Union, but the traveler must then inform 

himself what exactly must be stated on the travel certificate. 

 

Appointment 

Collections can only be booked by appointment via the health website of the government 

www.mijngezondheid.be and this at one of the collection points in the triage centers of AZ Delta in 

Roeselare, Torhout and Menen or at the collection point in Tielt. 

Booking an appointment via the corona call center before a CTPC code has been requested is 

possible, but is not recommended as this results in longer waiting times at the purchase station. 

Anyone who does not have a CTPC code will in any case have to pay for the PCR test on site. The 

price for a paying PCR is 55 euros from June 28, 2021. 

 

Returning traveler 

 

Appointment 

Travelers who receive a code via text message after their trip can also book their appointment for 

taking this test directly via the government health website (click through to “Make an appointment 

for a test with activation code”). 

However, an appointment can still be made via the corona call center on 051 23 80 10. 

The test result of this test can be requested 24 hours later via the same government site (click 

through to “Result via CTPC code”). 

This test is reimbursed by the health insurance fund if one is insured. 

Those who are not affiliated with a health insurance fund must pay for the test themselves. 

 

Addresses for sample collection points and opening hours 

 

We ensure that all travelers who wish this can be tested with us. We therefore closely monitor the 

need for test capacity and scale up purchase and test capacity if necessary. 

The purchases for travel certificates are grouped as much as possible within separate hours. 

At peak times, it is planned to make daily offtakes of . in each offtake point 

8 a.m. to 8.30 p.m. (including weekends). 



The most recent opening hours of the various collection locations in Roeselare, Torhout, Menen 

and Tielt can be found on the map of triage and collection centers on the government health 

website. 

 

ROESELARE: Triagepost Ardolab 

Ardooisesteenweg 276 Roeselare 


