
Beschrijving veld eForm Wat invullen? Verplicht? 
Voornaam, achternaam  Verplicht 

INSZ identificatienummer van de patiënt INSZ nummer 
Indien geen INSZ/BIS nummer: 00000000097 en CTPC code 

Verplicht 

Geslacht en geboortedatum  Verplicht 

Straat, huisnummer, postcode en gemeente  Verplicht met 
CTPC code 

Mobiel telefoonnummer van de patiënt (internationaal formaat +32….) Verplicht 

Vast telefoonnummer van de patiënt (internationaal formaat +32….) Enkel verplicht indien geen 
mobiel telefoonnummer is 
ingevuld 

Is de patiënt een gezondheidsmedewerker? Ja/Neen Verplicht 

Optioneel: Certificaat ophalen via CTPC 
code ipv met eID en pincode of bankaart via 
itsme 

 Optioneel indien 
geen INSZ/BIS 
nummer 

e-mail adres waarop de CTPC code moet 
ontvangen worden 

Er worden geen SMSen verzonden naar buitenlandse 

providers dus personen met een buitenlands nummer 

zullen hun CTPC code enkel ontvangen via e-mail. 

Gelieve zeker te melden dat de burger zijn ‘SPAM’ 

folder nakijkt. 

Verplicht met 
CTPC code 

Land  Verplicht met 
CTPC code 

Contactpersoon 1 & 2  Niet verplicht 

Plaats afname test Vul hier steeds ‘op locatie’ in Automatisch 

Datum van contact Vul hier de dag en het uur in 
(Formaat YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 

Niet verplicht 

Indien symptomen, wanneer zijn deze 
begonnen? 

Dag van start symptomen. 
(Formaat YYYY-MM-DD) 
 

1900-01-01 
Automatisch ingevuld voor 
asymptomatische 
personen 

Identificatiegegevens apotheker-titularis RIZIV nummer apotheker titularis Automatisch 

Identificatiegegevens apotheek KBO nummer of APB nummer + 2 digits Automatisch 

Optioneel: Geef RIZIV nummer van 
(huisarts) 

Vul hier het RIZIV nummer van de huisarts in 
als de patiënt een huisarts heeft. 
Tip: Je kan het RIZIV nummer van een arts steeds terugvinden 
via: https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl 

Niet verplicht 

Waarom werd de test voorgeschreven? Vul hier altijd in ‘Betalende test (vertrek 
buitenlandse reis, deelname evenementen, 
andere)’ 

Verplicht 

Tijdstip afname test Vul hier de dag en het uur in 
(Formaat YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 

Verplicht 

Selecteer de test uit de lijst Indien je test niet tussen de opties staat maar wel op de 
website van het FAGG als goedgekeurde sneltest 
contacteer dan APB of OPHACO. 

Verplicht 

Wijze van collectie ‘Uitstrijk van nasofarynx’ OF 
‘Gecombineerde uitstrijk van nasofarynx en 
orofarynx’ 

Verplicht 

Welk type test werd uitgevoerd ‘Antigen sneltest’ (94558-4) Automatisch 

Tijdstip aflezen testresultaat  Vul hier de dag en het uur in 
(Formaat YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 

Verplicht 

Identificatiecode in de Coronalert-app 17 cijfer code in de Coronalert-app Verplicht indien 
patiënt Coronalert- 
app heeft 

Datum waarop de patiënt besmettelijk werd Datum die getoond wordt in de app 

Patiënt heeft een waarschuwing voor hoog 
risico ontvangen in de Coronalert-app. 

JA/NEEN 

Het resultaat van de test ‘Gedetecteerd’ = resultaat test positief = 
covid ‘Niet gedetecteerd’ = resultaat test 
negatief = geen covid 

Verplicht 

 

https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl

