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Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief vol nuttige weetjes!
Veel Leesplezier!

Consultaties in Doktoor
Om de covid en niet-covid patiënten volledig te scheiden zullen we nog steeds
gebruik maken van onze container. Iedereen, ook wie reeds gevaccineerd is, met
verkoudheidsklachten (of meer typische covid klachten) zal in de container op
raadpleging komen. Ook wie een hoog-risico contact heeft gehad zullen we in de
container ontvangen.
U kan hier NIET zelf online een afspraak voor maken. Gelieve te bellen naar ons
secretariaat voor een afspraak bij voorkeur tussen 8u-12u of 16u-18u. U kan ook
altijd mailen om een afspraak aan te vragen (info@doktoor.be).
Wij willen er nogmaals op aandringen om met verkoudheidsklachten niet zomaar
naar de praktijk te komen of online een afspraak in te boeken, maar dus steeds
eerst te bellen. Om de zeer hoge telefonische belasting te verminderen kan u ook
altijd uw niet dringende vragen i.v.m. covid mailen naar info@doktoor.be, we
antwoorden u dan zo spoedig mogelijk.

Covid en reizen
Alle informatie die u nodig heeft om veilig op reis te vertrekken vindt u op:
https://reopen.europa.eu/nl
Voor een PCR test in het kader van een reis kan u niet terecht bij Doktoor.
Het officiële COVID certificaat (met QR code) kan u downloaden via covidsafe.be (of
de mobiele app CovidSafeBE) of via mijngezondheid.be. De certificaten zijn
beschikbaar vanaf 16 juni en zullen geldig zijn in heel Europa vanaf 1 juli. Tot dan
vragen de meeste EU-landen een geldige negatieve PCR-test als voorwaarde om
binnen te komen. Voor vragen i.v.m. certificaten belt u de helpdesk (Vlaanderen:
078 78 78 50; Brussel: 02 214 19 19). Gelieve hiervoor niet naar ons te bellen.
Bij terugkeer vult u het Passenger Locator Form in. Volgende regels gelden:
- Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of
test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen!
- Terugkeer uit rode zone:
o Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig
vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of
herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
o Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2),
hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een
negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn
vrijgesteld van testverplichting.

Waar kan ik een COVID test laten afnemen?
U heeft klachten die kunnen wijzen op een COVID infectie of had contact met
iemand die besmet is met het corona virus? Gelieve te bellen naar ons secretariaat
(8u-12u of 16u-18u) voor een afspraak of te mailen naar info@doktoor.be.
U vertrekt op reis of bent terug gekomen naar België? We nemen hiervoor geen
testen af bij Doktoor. U kan voor deze test terecht op een van volgende locaties:
- Labo medina (Alfons Gossetlaan 50): www.medina.be
- OLV Asse of Aalst: https://www.olvz.be/nl/covid-screening-op-campusaalst-en-campus-asse
- Testcentrum in Zaventem: https://brusselsairport.ecocare.center/nl/
- Triagepost Merchtem: https://triagepostmerchtem.be/
- Testcentra in Brussel : https://brussels.testcovid.be/nl/
Terugbetaling testen voor reizen:
Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de
kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te
verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van
55 euro. Vanaf 28 juni zal u voor een terugbetaalde test een CTPC code kunnen
aanvragen via mijngezondheid.be. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2
keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september. De test
moet worden afgenomen in België.

