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Covid-testing van reizigers in AZ Turnhout en AZ Herentals vanaf 
10 juni 
 
Gaat u op reis naar het buitenland en heeft u een Covid-19 PCR test met bijhorend attest 
nodig? Dan kan u vanaf donderdag 10 juni als patiënt van het ziekenhuis hiervoor in AZ 
Herentals en AZ Turnhout terecht. U kunt een afspraak boeken voor de test via 
mynexuzhealth, zonder dat u een aanvraagformulier van een arts nodig heeft. Ook het 
reisattest kan u binnen de 48 uur na afname van de test raadplegen via mynexuzhealth. 
Zorg er zeker voor dat u tijdig een afspraak maakt zodat de staalname kan uitgevoerd 
worden 48 tot 72 uur voor vertrek. De tijdsloten voor Covid-screening zijn beperkt en 
kunnen dus snel vol lopen. Hou bovendien rekening met de reisadviezen in het land van 
uw bestemming. 
 
Specifieke maatregelen per land (link naar Europese website) 
 
De testing van reizigers in het ziekenhuis is NIET GRATIS. Door een afspraak te maken 
bent u akkoord dat er 50 EUR wordt aangerekend ongeacht het resultaat van de test. 
 
Laten testen voor Covid-19 bij AZ Herentals of AZ Turnhout is enkel mogelijk voor vertrek, 
niet als u terugkeert uit een rode zone en u zich verplicht moet laten testen. 
 
Mogelijks kan deze werking nog wijzigen afhankelijk van de beslissingen die de regering 
verder neemt omtrent reizen in Europa en PCR-testen voor je op reis gaat. 
 
Afspraak maken voor PCR-test enkel via mynexuzhealth  
 
Via het portaal mynexuzhealth.be kunt u als patiënt van onder andere AZ Turnhout en AZ 
Herentals aan uw medische verslagen, afspraken, laboresultaten en medische beelden. U 
kan via dit portaal ook online afspraken maken bij enkele van onze artsen én sinds nu 
kunt u er dus ook een afspraak maken voor een PCR-test als u naar het buitenland gaat. 
Als u mynexuzhealth nog niet gebruikt, vindt u op volgende pagina's meer info over de 
installatie op PC, smartphone of tablet en het gebruik ervan. Begin tijdig met de installatie! 
 
Rechtstreekse link naar mynexuzhealth 
 
Info over hoe u mynexuzhealth kunt installeren  
 
Vergeet zeker ook niet uw minderjarige kinderen te linken aan uw dossier zodat u de 
reisattesten van de kinderen kan raadplegen. Doe dit zeker 1 week voor uw vertrek ! Hoe 
u dit moet doen leest u ook op deze website. 
 
Hoe boekt u de afspraak in mynexuzhealth? 
 

 open mynexuzhealth op uw computer, tablet of smartphone 

 kies de rubriek 'afspraken' 

 klik rechts bovenaan op het + teken  

 vink het ziekenhuis waar u de test wil laten afnemen aan (AZ Turnhout of AZ 
Herentals) en klik op 'volgende' 

 vink 'raadplegingen' aan en klik op 'volgende' 

 kies 'screening reizigers' 

https://reopen.europa.eu/nl
https://mynexuz.be/shibboleth-embedded-ds-1.0.2/?entityID=http%3A%2F%2Fmynexuz.be%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fmynexuz.be%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fmynexuz.be%252F%26authnContextClassRef%3Durn%253Abe%253Afedict%253Aiam%253Afas%253Acitizen%253ALevel400%26authnContextComparison%3Dminimum
https://www.azturnhout.be/mijndossier
https://www.azturnhout.be/mijndossier
https://www.azturnhout.be/mijndossier
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 Voor meer info : open de gemaakte afspraak en klik op ‘bevestigingsbrief’. 
 
Opgelet : maak voor iedere medereiziger een aparte afspraak ! 
 
De dag van uw PCR-test 
 
Breng uw identiteitskaart mee.  
 
Route AZ Turnhout campus Sint-Jozef - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout 
 

 Rijd op het moment van uw afspraak met de auto naar de parking van de COVID-
testing campus Sint-Jozef. 

 Volg de bewegwijzering > Covid-screening. 

 Kom binnen met uw mondmasker en schuif met 1,5m afstand aan in het lokaal dat 
zich meteen aan uw rechterkant bevindt. Het is niet nodig u vooraf in te schrijven 
in het hoofdgebouw. 

 
Houd rekening met wegenwerken aan de ingang van campus Sint-Jozef tot begin juli. 
Meer info over deze werken.  
 
Route AZ Herentals - Nederrij 133 - 2200 Herentals 
 

 De COVID-testing gebeurt in een zijvleugel van het ziekenhuis. Die bevindt zich 
aan de rechterzijde wanneer u voor de hoofdingang staat. 

 U kunt in de rechtervleugel meteen binnengaan. 

 De screening voor een onderzoek of operatie gebeurt op de gelijkvloerse 
verdieping. 

 Vanaf de rotonde kunt u de groene lijn volgen. Probeer dus niet via de 
toegangspoortjes binnen te gaan, want die zullen niet open gaan. 

 
Vind het resultaat van uw test in mynexuzhealth 
 
We streven ernaar om binnen de 24 en 48 uur uw testresultaat beschikbaar te stellen in 
mynexuzhealth. Maak dus tijdig uw afspraak voor een Covid-test. In uitzonderlijke 
gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later binnen is bijvoorbeeld wegens een 
technische storing. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Wel zullen 
wij u zo snel mogelijk informeren en alles doen wat binnen ons bereik ligt om de uitslag 
beschikbaar te stellen. 
 

 open mynexuzhealth op uw computer, tablet of smartphone 

 kies de rubriek 'technische onderzoeken' : hier vindt u het resultaat van de test 
(opgelet: kan langer duren) 

 kies de rubriek 'documenten en beelden': hier kunt u uw reisattest in het Engels 
downloaden 

 
Het resultaat wordt opgeslagen in uw medisch dossier en wordt naar uw huisarts 
doorgestuurd. 
 
OVER TESTRESULTATEN WORDT NIET TELEFONISCH GECOMMUNICEERD? DUS 
GELIEVE NIET NAAR HET LABO TE BELLEN ! 
 
 
 

https://www.azturnhout.be/nieuws/wegenwerken-voor-campus-sint-jozef-van-17-mei-tot-en-met-begin-juli
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Meer info 

 over het installeren en gebruiken van mynexuzhealth: 
o pagina 'mijn dossier' op deze website 
o website mynexuzhealth 
o mail naar patientenportaal@azturnhout.be 
o telefonische ondersteuning op het nummer 014 394 418  van maandag tot 

vrijdag tussen 9u-12u en 13u-16u 

 over reizen en alle maatregelen die gelden in Europa 
o Europese website 'reopen Europe' 
o website info-coronavirus.be 

 
 
 
 

 

https://www.azturnhout.be/mijndossier
https://mynexuz.be/shibboleth-embedded-ds-1.0.2/?entityID=http%3A%2F%2Fmynexuz.be%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fmynexuz.be%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fmynexuz.be%252F%26authnContextClassRef%3Durn%253Abe%253Afedict%253Aiam%253Afas%253Acitizen%253ALevel400%26authnContextComparison%3Dminimum
https://reopen.europa.eu/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

