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Welke coronatests voert de Travel Clinic uit?
De Travel Clinic verzorgt de COVID-19 PCR test en de serologische test.

Wat wordt met de COVID-19 PCR test onderzocht?
Met de COVID-19 PCR test wordt onderzocht of u op dit moment besmet bent met het coronavirus.

Wat wordt met de serologische test onderzocht?
De serologische test toont aan of u antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed heeft en daarmee of
u de infectie al doorgemaakt heeft. De komende tijd zullen steeds meer mensen gevaccineerd
worden. Als u de serologietest doet ná een coronavaccinatie dan zal deze een positieve uitslag
geven. Dit betekent dat u succesvol gevaccineerd bent.

Voor wie zijn de tests?
De coronatests zijn uitsluitend voor mensen zonder gezondheidsklachten.
Heeft u een test bij ons gepland en ontwikkelt u klachten zoals koorts, hoesten, keelpijn,
neusverkoudheid, plotseling verlies van reuk of smaak? Bel de afspraak af (telefoon 010-704 5050)
en neem contact op met de GGD.

Voor wie zijn de tests niet?
Als u klachten heeft die passen bij een COVID-19 infectie (koorts, hoesten, keelpijn,
neusverkoudheid of plotseling verlies van reuk of smaak) dan kunt u niet door de Travel Clinic getest
worden. Neem contact op met de GGD.

Testen jullie ook kinderen?
De serologische test doen wij vanaf 18 jaar. De PCR-test doen wij voor kinderen van alle leeftijden.
We nemen daarvoor langer de tijd en u mag er als ouder uiteraard bij zijn om uw kind op zijn of haar
gemak te stellen. Voor een PCR-test gebruiken wij geen midnasale coronatest (beter bekend als de
neuspeutertest van de GGD). Dit in verband met de verminderde gevoeligheid van de test.

Hoe werken de coronatests?
De tests worden afgenomen bij de Travel Clinic Erasmus MC Zimmermanweg 7 in Rotterdam.
Voor de PCR-test neemt onze verpleegkundige met een wattenstaaf een uitstrijkje uit de neus en
keel. Het materiaal wordt vervolgens verzonden naar het laboratorium waar het onderzocht wordt op
aanwezigheid van het virus. Bij een negatieve uitslag ontvangt u de reisverklaring standaard binnen
48 uur per beveiligde mail. Als uw test voor 12.00 uur afgenomen is, ontvangt u de uitslag de
volgende dag voor 12 uur. Bij een positieve uitslag zijn wij verplicht de GGD te informeren en neemt
de GGD contact met u op over het vervolgproces.
Voor de serologische test neemt onze verpleegkundige een buisje bloed af. Het bloed wordt in het
laboratorium onderzocht op antistoffen tegen SARS-CoV-2. Als er antistoffen aangetroffen worden
betekent het dat u het virus heeft doorgemaakt of succesvol gevaccineerd bent. U ontvangt de
uitslag en een verklaring die u mee kunt nemen op reis binnen 1 tot 2 werkdagen per beveiligde email.
Let op: Wij hebben goede afspraken met ons laboratorium over de doorlooptijden. In uitzonderlijke
gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later binnen is. Denk aan een technische storing in het
lab of aan een uitslag die op de grenswaarde valt (niet positief en niet negatief). Het monster moet
dan opnieuw geanalyseerd worden. 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 te
realiseren.

Wat kost het om me te laten testen?
De PCR-test kost 95 euro, de serologische test 60 euro. Als beide tests noodzakelijk zijn en op
dezelfde dag uitgevoerd worden betaalt u 150 euro. U wordt direct na afname verzocht de kosten
per PIN te voldoen.

Op welke dagen kan ik terecht?
De coronatests worden op afspraak uitgevoerd. Hiervoor kunt u terecht op maandag tot en met
vrijdag van 8.45 tot 16.30 uur en op dinsdag van 8.45 tot 19.00 uur. Een afspraak maakt u door te
bellen met 010-704 5050 (ma.-vrij. 8.30-17.00 uur).

Welke gegevens zijn nodig om een afspraak te maken?
Houd voor het maken van een afspraak de mobiele telefoonnummers en e-mailadressen bij de
hand, van alle personen waarvoor u de afspraak maakt. Deze gegevens zijn nodig voor het
verzenden van de verklaring(en).

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?
Neem tijdens de afspraak het paspoort of de ID-kaart mee waarmee u de reis maakt. Het
documentnummer hiervan moet vermeld worden op de reisverklaring. Zonder is het niet geldig en
kan de luchtvaarmaatschappij of het land van bestemming u weigeren.

Hoe lang duurt het voordat de uitslagen bekend zijn?
U ontvangt de uitslag van de PCR-test binnen 48 uur per mail. Als u voor 12.00 uur getest bent
ontvangt u de uitslag de volgende dag voor 12.00 uur. De serologische test wordt dagelijks in het
laboratorium geanalyseerd. In de regel geldt dat u de uitslag binnen 1 tot 2 werkdagen per mail
ontvangt.
Laat u beide tests uitvoeren? Dan ontvangt u hiervan twee aparte mails.
Let op: Wij hebben goede afspraken met ons laboratorium over doorlooptijden. In uitzonderlijke
gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later binnen is. Denk aan een technische storing in het
lab of aan een uitslag die op de grenswaarde valt (niet positief en niet negatief). Het monster moet
dan opnieuw geanalyseerd worden. 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 te
realiseren.

Wat staat er op de verklaring(en)?
De verklaring(en) vermelden in het Nederlands en Engels de volgende gegevens:
- uw naam zoals vermeld op het paspoort of de ID-kaart waarmee u reist
- het documentnummer van het paspoort of de ID-kaart waarmee u reist
- de dag waarop de test heeft plaatsgevonden
- dat u negatief getest bent (PCR-test)
- dat u positief dan wel negatief getest bent (serologische test)

Hoe lang van tevoren moet ik getest worden?
Dit is afhankelijk van de eisen die het land van bestemming stelt. U dient dit zelf na te gaan op
www.wijsopreis.nl.

Hoe ontvang ik de verklaring(en)?
U ontvangt de verklaring(en) per beveiligde mail. Om deze mail te openen heeft u een code nodig
die u per sms van ons ontvangt. Heeft u geen mobiele telefoon dan is het ook mogelijk de
verklaring(en) bij ons op te halen, of te verzenden per post. Houd er wel rekening mee dat het per
post langer duurt voordat u de verklaring(en) in uw bezit heeft.
Let op: Soms komt de mail in de map Ongewenste e-mail terecht. Dit is afhankelijk van uw
mailprogramma. Controleer daarom ook altijd deze map als u in afwachting bent van een verklaring.

Wat is een beveiligde mail?
Gegevensprivacy is van groot belang daarom gebruiken wij voor het mailen van de uitslag en
verklaring(en) een beveiligde e-mail. Het bericht is in uw mailbox niet direct te lezen, u heeft hiervoor
een code nodig die u per sms van ons ontvangt.
Let op: Soms komt de mail in de map Ongewenste e-mail terecht. Dit is afhankelijk van uw
mailprogramma. Controleer daarom ook altijd deze map als u in afwachting bent van een verklaring.

Wat als de PCR-test positief is en ik corona heb?
Als de test onverhoopt positief is informeren we u telefonisch. Daarnaast zijn wij verplicht melding te
doen bij de GGD zodat zij u kunnen benaderen voor vervolgonderzoek en advies over thuisisolatie.

Ik ben via de Travel Clinic Erasmus MC al een keer negatief getest tijdens een
PCR-test. Kan ik nog een verklaring krijgen?
Nee dat kan helaas niet omdat de test een momentopname is.

Voor welke landen is een coronatest nodig?
Landen hanteren verschillende richtlijnen. Of en welke coronatest voor uw reis noodzakelijk is kunt u
nagaan op www.wijsopreis.nl.

Vragen alle landen dezelfde coronatest?
Nee. Sommige landen willen alleen weten of u op dit moment besmet bent met het coronavirus.
Hiervoor vragen zij een COVID-19 PCR test. Andere landen vragen naast de PCR-test ook een
serologische test. Deze test toont aan of u antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw lichaam heeft en
daarmee of u de infectie al doorgemaakt heeft of succesvol gevaccineerd bent. Ga op
www.wijsopreis.nl na welke test voor uw reis noodzakelijk is.

Kan ik zomaar langskomen?
De coronatests worden op afspraak uitgevoerd. Een afspraak maakt u eenvoudig door te bellen met
010-704 5050 (ma.-vrij. 8.30-17.00 uur).

