
Het reisadvies is veranderd naar oranje 
Wat te doen als het reisadvies van jouw bestemming wijzigt tijdens 

je vakantie? 

Direct regelen: 

□ Zoek uit wat dit betekent voor de lokale coronamaatregelen (denk aan: dragen van 

mondkapje, avondklok, corona testen, lockdown, maximale groepsgrootte, et 

cetera.). Lees het uitgebreide reisadvies. 

□ Neem contact op met je reisverzekering welk effect dit heeft op de dekking van 

eventuele extra (corona gerelateerde) kosten. 

□ Vraag de reisorganisatie wat ze voor je kunnen betekenen. 

□ Beslis in overleg met je reisverzekering en de reisorganisatie wanneer je terugvliegt 

naar Nederland. Let op: een reisverzekering blijft meestal geldig tot het 

eerstmogelijke terugreismoment. 

□ Zet op een rijtje welke eventuele extra kosten je verwacht (denk aan: omboeken 

vlucht en transfer, extra overnachtingen in het hotel, corona testen, et cetera.) en of 

deze worden vergoed door de reisverzekering, reisorganisatie of de vervoerder. 

□ Controleer of je deze eventuele extra kosten, indien nodig, kan voorschieten. 

□ Als je medicijnen gebruikt, controleer dan of je hiervan voldoende op voorraad hebt 

en bepaal het moment dat je deze moet aanvullen. 

□ Controleer wat er bij thuiskomst van je wordt verwacht met de quarantaine reischeck. 

 

Terug naar Nederland: 

□ Plan de test in die vereist is voor je terugreis naar Nederland. Controleer eventueel 

bij je reisorganisatie welke dit is (NAAT(PCR)-test of antigeen-test) en wanneer je 

deze moet laten afnemen. Testlocaties in het buitenland zijn te vinden via deze 

website. 

□ Bij aankomst in Nederland dien je direct 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. 

Bereid je hierop voor (denk aan: voldoende boodschappen in huis halen en/of 

afspraken maken met je omgeving en werkgever). 

□ Plan alvast een test voor dag 5 van de thuisquarantaine. Hierbij is de dag van 

aankomst dag 0. Met een negatieve testuitslag op dag 5 kan je thuisquarantaine 

worden verkort.  

Waar moet je nog meer op letten?  

□ Houd de Wijs op Reis app in de gaten voor mogelijke wijzigingen van de lokale 

corona maatregelen tijdens je quarantaine.  

□ Voor advies en hulp kan je contact opnemen met het 24/7 Contactcenter van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. De medewerkers zijn bereikbaar 24/7 op nummer 

+31 247 247 247. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter


Je hebt corona (klachten) op bestemming 
Wat te doen als je corona (klachten) krijgt tijdens je vakantie?  

Direct regelen: 

□ Laat je meteen testen op corona. Testlocaties in het buitenland zijn te vinden via 

deze website.  

□ Licht je reisgenoten en de mensen die je hebt ontmoet in en zorg dat ook zij zich 

laten testen. 

□ Is de testuitslag positief? Volg de adviezen van de lokale gezondheidsautoriteit op. 

Vraag je reisorganisatie of bespreek met je accommodatie wat je het beste kunt 

doen. 

□ Controleer hoe lang je in quarantaine moet en wat je reisgezelschap moet doen. Let 

op: de lokale protocollen kunnen verschillen van de protocollen in Nederland.  

□ Check bij je reisorganisatie wie er verantwoordelijk is voor het regelen van je 

quarantaine locatie.  

□ Check bij je reisorganisatie en reisverzekeraar wie er verantwoordelijk is voor de 

mogelijke extra kosten van je langere verblijf. 

□ Neem contact op met de GGD in jouw woonplaats in Nederland.  

□ Controleer of je deze eventuele extra kosten, indien nodig, kan voorschieten. 

□ Neem, indien nodig, contact op met je werkgever over werken op afstand. 

□ Als je medicijnen gebruikt, controleer dan of je hiervan voldoende op voorraad hebt 

en bepaal het moment dat je deze moet aanvullen. 

Terug naar Nederland: 

□ Plan de test in die vereist is voor je terugreis naar Nederland. Controleer eventueel 

bij je reisorganisatie welke dit is (NAAT(PCR)-test of antigeen-test) en wanneer je 

deze moet laten afnemen. Testlocaties in het buitenland zijn te vinden via deze 

website. 

Waar moet je nog meer op letten?  

□ Houd de Wijs op Reis app in de gaten voor mogelijke wijzigingen van de lokale 

corona maatregelen tijdens je quarantaine.  

□ Voor advies en hulp kan je contact opnemen met het 24/7 Contactcenter van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. De medewerkers zijn bereikbaar 24/7 op nummer 

+31 247 247 247. 

□ Eventuele medische kosten vallen onder je zorgverzekering (dus niet onder de 

reisverzekering). 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.ggd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-pcr-of-sneltest-laten-doen-in-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter

