
Aanpassingen eForm 21/01/2022 
1) Nieuwe testindicatie in de eForm 

Officieel mogen zelftesten enkel gebruikt worden voor asymptomatische personen als gebaar van 

hoffelijkheid of na een hoogrisicocontact om vroeger uit quarantaine te mogen etc. 

In die gevallen mag een positieve zelftest enkel bevestigd worden door een PCR-test. 

In de praktijk gebruiken mensen zelftesten echter net heel vaak wanneer ze wel symptomen hebben. In 

die gevallen zouden ze eigenlijk direct een sneltest (indien > 6 jaar en max. 5 dagen symptomen) of een 

PCR-test moeten ondergaan.  

Wanneer een symptomatisch persoon een positieve zelftest heeft mag deze ook bevestigd worden door 

een sneltest.  

Tot nu registreerden we onder de noemer ‘TP0110: Symptomatische patiënt’ of nog beter en indien van 

toepassing ‘TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC-code uit zelfevaluatietool’.  

Maar vanaf nu dien je een symptomatische patiënt met een positieve zelftest te registreren onder de 

noemer ‘TP0600: Symptomatische patiënt met positieve zelftest’. De testen voor deze personen zijn 

ook terugbetaald door het RIZIV en moeten geregistreerd worden met dezelfde CNK 5521-513: Covid-

19 Terugbetaalde sneltest op een fictief voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999). 

Via MijnGezondheid.be zullen personen met een positieve zelftest nu ook een specifieke CTPC-code 

kunnen aanvragen voor een bevestigende test. Deze CTPC-code kan je selecteren in het veld van de 

CTPC-code als je een INSZ nummer invult. Als de patiënt geen CTPC-code heeft aangevraagd via deze 

tool na zijn positieve zelftest, kan je samen een CTPC-code aanmaken via deze tool of aanduiden dat de 

patiënt geen CTPC-code heeft: “1234567890abcdef: De patiënt heeft GEEN CTPC geldige code”. 

Wanneer je wel een CTPC-code hebt, maar de eForm wil registreren zonder INSZ-nummer bijvoorbeeld 

omdat de persoon zijn pincode niet weet en geen itsme heeft, dan kan je de CTPC-code manueel 

invoeren. 

 

 

 

 

 



2) Foutmelding ongeldig e-mail adres 
Wanneer je geen CTPC-code invult in de eForm, zal je automatisch een e-mail adres moeten invullen 

waarnaar een e-mail verzonden wordt met de CTPC code. 

 

Dit e-mail adres mag geen vreemde tekens (âçùèëé!#$%&*;<>[]^`{|}~)  bevatten, want dit geeft 

problemen bij het aanmaken van certificaten.  

 

Wanneer je in het veld van het e-mail adres toch vreemde tekens gebruikt, krijg je volgende 

foutmelding. 

 

Klik op ‘ok’ en corrigeer het e-mail adres of gebruik een ander e-mail adres. 

3) Aandachtspunten bij het invullen van het mobiel nummer 

a. Foutmelding ongeldig GSM-nummer bij coderen GSM-nummer 

met foutief formaat 
 

We stellen vast dat vaak vaste telefoonnummers met 1 karakter minder worden ingevuld in het 

veld van het mobiel nummer. Dit veld heeft een verplicht formaat en als het ingevulde nummer 

niet beantwoordt aan de vereisten (zowel qua gebruik landcode als aantal karakters) kan dit 

problemen geven bij het ophalen van de certificaten. 

 

Indien je een mobiel nummer ingeeft dat niet het juiste formaat bevat, zal je volgende 

foutmelding krijgen: 



 

b. Foutmelding verschillend mobiel nummer 
 

Wanneer je een CTPC-code invult in de eForm is deze CTPC-code gelinkt aan het GSM nummer 

dat de patiënt ingevuld heeft bij het aanmaken van de CTPC-code via de zelfevaluatietool, via de 

PLF, bij de arts, … 

Wanneer de patiënt in de apotheek een ander mobiel nummer (bv. van de partner) doorgeeft 

en je dus een ander nummer invult in de eForm dan de patiënt initieel doorgaf bij het aanmaken 

van de CTPC-code, gaf dit problemen bij het ophalen van het certificaat op MijnGezondheid. Om 

deze problemen te voorkomen, vergelijkt Farmaflux nu automatisch deze mobiele nummers. Als 

deze van elkaar verschillen, krijg je volgende melding en dien je het nummer in de eForm aan te 

passen aan het nummer dat weergegeven wordt en initieel door de patiënt werd doorgegeven 

bij het aanmaken van de CTPC-code. 

  



4) Extra pop-up: instructies MijnGezondheid/CovidSafe 
 
Vermits er nog steeds onduidelijkheid bestaat omtrent de manier waarop een certificaat moet 
opgehaald worden of hoe het positieve testresultaat kan geraadpleegd worden, zal er na het verzenden 
van de eForm steeds een pop-up verschijnen met de manier waarop het certificaat of het positieve 
testresultaat kan geraadpleegd worden. 
 

INSZ-nummer ingevuld + negatieve test 

  

INSZ-nummer ingevuld + positieve test 

 

Geen INSZ-nummer ingevuld (code 

00000000097) + negatieve test 

 

Geen INSZ-nummer ingevuld (code 

00000000097) + positieve test 

 

 

 

 

 

 

 


