
Sneltest in de apotheek bij symptomatische patiënten. 

Voor personen met toegang tot de Belgische platformen met eID en/of bankkaart. 

 

1. Eform invullen en verzenden 

 

Alle gegevens van de patiënt (naam, voornaam, INSZ of INSZ Bis nummer, geslacht, 

geboortedatum en mobiel nummer) moeten volledig en correct worden ingevuld, 

aangezien ze op het certificaat worden vermeld indien negatief testresultaat. Het is hierbij 

steeds verplicht de identiteit van de persoon die je test te controleren aan de hand 

van zijn identiteitsdocumenten om fraude te voorkomen! Bij een positief resultaat 

ontvangt de patiënt geen certificaat. Een herstelcertificaat wordt enkel verkregen naar 

aanleiding van een positieve PCR test. 

• Gebruik bij voorkeur de kalenderknop om het veld 'geboortedatum' correct in te 

vullen. Spaties of andere tekens leiden tot een foutmelding. 

• Geef het mobiel nummer correct in, beginnend met een ‘+’, gevolgd door het 

landnummer en het telefoonnummer (bv. ‘+32473000000’, zonder letters, spaties of 

andere tekens). 

 

 

• Bij symptomatische patiënten is het verplicht in te geven wanneer de symptomen 

begonnen zijn. In de apotheek mag je enkel patiënten testen die maximaal 5 dagen 

symptomen hebben. Gebruik bij voorkeur de kalenderknop. 

 

 



• Selecteer als reden waarom de test wordt afgenomen “Patiënt voldoet aan de 

definitie van een mogelijks geval van COVID-19”. 

• Selecteer de test uit de lijst en duid de wijze van collectie aan. 

• Duid het testresultaat aan en verzend de eform. 

 

 

 

 

2. Controle verzending eForm 

In onderstaand scherm kan je nakijken of de eForm effectief verstuurd is naar 
APB – Farmaflux. 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Certificaat ophalen/testresultaat raadplegen via Mijngezondheid.belgie.be 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Certificaat ophalen/testresultaat raadplegen via CovidSafe BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sneltest in de apotheek bij symptomatische patiënten 

Ook voor wie geen toegang heeft tot de Belgische platformen met eID en/of bankkaart. 

 

1. Eform invullen en verzenden 

Alle gegevens van de patiënt (naam, voornaam, geslacht, adres, mobiel nummer, 

geboortedatum en land) moeten volledig en correct worden ingevuld, aangezien ze op het 

certificaat worden vermeld indien negatief testresultaat. Het is hierbij steeds verplicht de 

identiteit van de persoon die je test te controleren aan de hand van zijn 

identiteitsdocumenten om fraude te voorkomen! Bij een positief resultaat ontvangt de 

patiënt geen certificaat. Een herstelcertificaat wordt enkel verkregen naar aanleiding van 

een positieve PCR test. 

 

• Gebruik bij voorkeur de kalenderknop om het veld 'geboortedatum' correct in te 

vullen. Spaties of andere tekens leiden tot een foutmelding.  

 

 

 

 



Je dient het optionele veld ‘Certificaat ophaling via CTPC code i.p.v. met eID en 

pincode of bankkaart via itsme’ aan te vinken. Hierdoor zal automatisch een CTPC-code 

gecreëerd worden na het versturen van de eForm. 

 

De geteste persoon ontvangt die CTPC-code op het mobiel nummer dat ingevuld 

wordt. Geef het mobiel nummer correct in, beginnend met een ‘+’, gevolgd door het 

landnummer en het telefoonnummer (bv. ‘+32473000000’, zonder letters, spaties of 

andere tekens).  

 

Als je een e-mailadres invult in die rubriek wordt de CTPC-code ook per e-mail 

verzonden. Opgelet, het certificaat zelf wordt omwille van privacy redenen nooit via 

mail verzonden. (Adviseer ook zeker de SPAM folder steeds goed na te kijken!) 

Nadat hij de e-mail ontvangen heeft, moet de persoon het certificaat nog zelf 
downloaden. 

 

Opgelet: Voortaan moet je het e-mailadres invullen op de eForm wanneer je gebruik 

maakt van de procedure met een CTPC-code. De Belgische overheid stuurt immers 

geen sms naar personen met een buitenlands gsm-nummer. Een persoon met een 

buitenlands nummer ontvangt de CTPC-code dus enkel via een e-mail en niet via een 

SMS. Personen met een binnenlands nummer ontvangen een SMS én een e-mail met 

de CTPC code. De inhoud van de e-mail verwijst echter foutief naar een PCR test. 

Hiermee dient de burger geen rekening te houden. De code vermeld in deze e-mail is 

wel de correcte en samen met het ingevulde telefoonnummer kan de persoon zijn 

certificaat ophalen. 

 

Bij symptomatische patiënten is het verplicht in te geven wanneer de symptomen begonnen 

zijn. In de apotheek mag je enkel patiënten testen die maximaal 5 dagen symptomen 

hebben. Gebruik bij voorkeur de kalenderknop. 

 

Selecteer als reden waarom de test wordt afgenomen “Patiënt voldoet aan de definitie van 

een mogelijks geval van COVID-19”. 

 

 



 

Tip 

Wanneer de geteste persoon zijn certificaat niet zelf kan downloaden/afdrukken en hij 

je daarvoor toestemming geeft, kan je zijn certificaat eventueel voor hem afdrukken. In 

dat geval moet je je eigen gsm-nummer en/of e-mailadres vermelden in het 

desbetreffende gedeelte van de eForm. Opgelet: de GDPR-wetgeving staat niet toe 

dat je het certificaat per e-mail verstuurt! Opgelet: wanneer de eForm verzonden 

wordt met een gsm-nummer en e-mailadres van de apotheek weet de patiënt de 

CTPC-code en 4 laatste digits van het GSM-nummer niet en kan hij/zij bijgevolg zelf 

zijn/haar certificaat niet downloaden. Het is essentieel dat de burger steeds toegang 

kan krijgen tot zijn/haar eigen certificaat. 

 

Wanneer het in je software niet mogelijk is om de eForm te openen voor een 

ongekende patiënt kan je bijvoorbeeld werken met een ‘dummy’ patiënt die je 

éénmalig aanmaakt. Vanuit deze patiënt kan je dan telkens starten en de specifieke 

gegevens 

 

Selecteer de test uit de lijst en duid de wijze van collectie aan. 

Duid het testresultaat aan en verzend de eform. 



 
2. Controle verzending eForm 

In onderstaand scherm kan je nakijken of de eForm effectief verstuurd is naar APB – 
Farmaflux. 

 

 
3. Burger ontvangt SMS 

 

4. Burger ontvangt e-mail 
 

 

 



5. Certificaat ophalen - MijnGezondheid 
 

 
De geteste persoon kan, met zijn CTPC-code + de laatste 4 cijfers van het gsm-nummer 

dat hij heeft opgegeven, zijn certificaat downloaden via mijngezondheid.be > 

‘Testresultaat en Certificaat via CTPC-code’ (en dus NIET via het gebruikelijke ‘EU 

Digitaal COVID-certificaat’). 

https://www.mijngezondheid.belgie.be 

 

 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/%23/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/%23/covid-19/test-result
https://www.mijngezondheid.belgie.be/


 
 



6. Certificaat ophalen – CovidSafe 
 

 
Installeer de CovidSafe BE applicatie via de App Store of Google Play. 

In het tabblad ‘Testen’, klik op ‘Certificaat ophalen via CTPC’. 

Volgende tekst verschijnt: CTPC-code – Certificaten ophalen met een CTPC-code kan 

enkel voor personen die geen rijksregisternummer of een BIS-nummer hebben. Heeft 

u een rijksregisternummer of BIS-nummer? 

Vink ‘Nee’ aan. 

Vul de CTPC-code en de 4 laatste cijfers van uw GSM nummer naar waar uw CTPC-code 

verstuurd werd in. 

    
 

  



7. FAQ 
 

 
Wat met burgers die wel een INSZ-nummer hebben maar hun pincode vergeten zijn? 

Of geen bankkaart hebben die gekoppeld kan worden via itsme? 

Belgische burgers met een INSZ-nummer (of een BIS-nummer met digitale sleutel) moeten 

steeds gebruik maken van de standaardprocedure. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden 

(verlies eID-kaart, vergeten pincode, geen bankkaart die kan gekoppeld worden met itsme, 

…) kan de alternatieve procedure met de CTPC-code gebruikt worden om te zorgen dat die 

burgers toegang hebben tot hun certificaat. 

 

Wanneer je een eForm verzendt zonder de CTPC-optie aan te vinken en achteraf blijkt dat 

de burger geen toegang heeft (bv. omdat de chip van de eID niet werkt en itsme geen optie 

is), dan moet je een tweede eForm verzenden, waarop je dit keer de noodzakelijke 

gegevens voor de procedure via de CTPC-code invult, om het certificaat te bekomen. 

 

Opgelet: in die gevallen mag je het effectieve INSZ-nummer niet ingeven. Anders zal 

deze methode niet werken. Automatisch wordt het INSZ nummer 00 00 00 00 097 ingevuld. 

Dit mag je dan niet wijzigen of dien je zelf in te vullen als het veld van het INSZ-nummer 

leeg is. Anders kan je de eForm niet verzenden en krijg je een foutmelding. 

 

8. Info voor patiënten 
 

 
De patiëntenflyers (in kleur en zwart-wit) zijn geüpdatet. Er is ook een aangepaste versie 

gemaakt voor personen die een CTPC-code nodig hebben om hun certificaat te 

downloaden. Die nieuwe patiëntenflyer bestaat ook in het Engels. Om de verschillende 

patiëntenflyers te downloaden: 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Covid-testing/Pages/Snelle- 

antigeentesten-in-de-apotheek.aspx 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Covid-testing/Pages/Snelle-antigeentesten-in-de-apotheek.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Covid-testing/Pages/Snelle-antigeentesten-in-de-apotheek.aspx


Opgelet 

In sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk vraagt men naast de gegevens die op het 

certificaat staan, ook expliciet de specifieke gegevens van diegene die de test heeft 

uitgevoerd: naam, adres, telefoon, mailadres. Geef daarom steeds het kassaticket mee en 

adviseer dit samen met het certificaat voor te leggen. 

 

Opgelet 

Vul geen vreemde tekens of dergelijke in voor buitenlanders. Zoek de Engelstalige 

beschrijving van de straat en persoonsgegevens want anders kan er ook geen certificaat 

verkregen worden. 




