Online afspraak maken voor vakantietesten via www.mijngezondheid.be
1. Ga naar de website www.mijngezondheid.be
2. Inloggen via itsme of e-ID
3. Indien u niet over een code beschikt, klikt u eerst op ‘een code voor een gratis of betaalde PCR test
aanvragen. (blauwe pijl)
Ook ‘niet inwoners’ van België kunnen via deze weg een code aanvragen (rode pijl)

4. Vul GSM nummer en e-mailadres in en druk op ‘aanvragen’

5. De code wordt gegenereerd. U ontvangst een SMS met de code.
6. Ga terug naar de HOME pagina van www.mijngezondheid.be, ga naar gedeelte covid en klik op
‘afspraak maken voor een test met activatiecode’
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7. De patiënt kan enkel een afspraak inboeken indien hij in het bezit is van een CTPC code. Bij de vraag
of u over een activatiecode beschikt, klikt u op ja.
Indien het om een reistest gaat klik eveneens op ja.
Klik op ja.
Klik ook

8. Van zodra u op ja geklikt heeft, kan u verder klikken op ‘kies staalafnamepost’.
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9. Geef vervolgens de postcode in en klik op Turnhout.

10. Kies vervolgens ‘Triagepunt Turnhout’

11. Klik vervolgens op ‘boek een staalafname’
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12. Na klikken op boek een staalafname komt u terecht in de online agenda. Vul de gevraagde gegevens
in en klik vervolgens op ‘aanmelden’.

13. Als u voor de eerste keer een afspraak wenst te maken via deze agenda zal gevraagd worden de
gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik hier op oké. Vervolledig de registratie en klik op verstuur.
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14. Op het volgende scherm kan u kiezen voor afspraak maken of reeds gemaakte afspraak raadplegen
of wijzigen. Klik op ‘een afspraak maken’.

15. U kan dan kiezen tussen de verschillende agenda’s die ter beschikking zijn. Kies een agenda en klik
op OK. (op dit moment staat 1 agenda open, naargelang de drukte wordt dit aangepast)

16. U komt dan op de agenda en kan datum + uur kiezen. U klikt op het uur voor uw afspraak.

17. Er zal gevraagd worden om de CTPC code in te geven en vervolgens te klikken op doorgaan.
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De CTPC code kan ingegeven worden achter elkaar (zonder streepjes of spaties). De ctpc code wordt
gezocht in de CTPC databank. Zonder correcte code kan er niet verder gegaan worden en kan er dus ook
geen afspraak bevestigd worden.
Na correcte code komt u op volgend scherm terecht.

18. Indien de corona app geïnstalleerd is en de patiënt hiervan gebruik wil maken, kan hij hier op ‘ja’
klikken. De17 cijferige code gegenereerd door de corona app kan hier eventueel toegevoegd
worden. (is geen verplichting)
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Klik op doorgaan, waarna u in het laatste scherm terechtkomt en u uw afspraak kan bevestigen.
Ter info: er is voor de patiënt nog een vakje waar hij eventueel symptomen kan invullen of relevante
voorgeschiedenis. Dit hoeft uiteraard niet ingevuld te worden voor reistesten. Dit kan echter niet
verwijderd worden omdat in bepaalde regio’s dit systeem ook gebruikt wordt om triagepatiënten in te
boeken en hiervoor een specifieke aparte agenda aan gekoppeld wordt.

19. Na bevestiging krijgt de patiënt een mail toegestuurd met de gemaakte afspraak.
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20. De patiënt kan via www.mijngezondheid.be het resultaat van de test raadplegen. Dit kan via RRNR
opgevraagd worden, maar kan eveneens via CTPC code opgevraagd worden.
Via dezelfde pagina kan ook het quarantainecertificaat aangevraagd worden.
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