
Aanpassingen eForm 21/04/2022 
Mogelijkheid om een ‘vals positief’ resultaat te verzenden 

 
We stellen regelmatig vast dat er nog steeds per ongeluk een eForm wordt doorgestuurd voor een 

bepaalde patiënt met een positief/gedetecteerd resultaat, terwijl dit niet de bedoeling was. 

• In het verleden toen er nog geen herstelcertificaten werden aangemaakt, kon dit gecorrigeerd 

worden door een nieuwe eForm met negatief testresultaat te versturen voor die persoon en ons 

te contacteren indien eventuele vaccinatiecertificaten voor CST binnen België direct terug 

geactiveerd moesten worden. 

• Met de aanmaak van herstelcertificaten sinds midden maart krijgen deze personen echter nu 

steeds foutief ook een herstelcertificaat en kan er tijdens de wachtperiode geen nieuw 

testcertificaat aangemaakt worden. Om dit probleem op te lossen heeft Farmaflux de optie ‘vals 

positief’ geïntegreerd. 

Deze optie dient dus enkel gebruikt te worden om een foutieve positieve eForm te corrigeren. 

Door deze functionaliteit te gebruiken verstuur je een nieuwe eForm met het bericht ‘vals positief’ 

waardoor: 

• Sciensano de initiële eForm gaat schrappen 

• Sciensano/Digitaal Vlaanderen geen herstelcertificaat zal aanmaken 

• Alle blokkeringen van eventuele vaccinatiecertificaten ongedaan zullen gemaakt worden 

• Automatisch ook een negatief testresultaat zal geregistreerd worden voor deze patiënt. 

(wanneer je een positief resultaat doorstuurde voor een patiënt die je helemaal niet getest 

hebt, zal deze patiënt dus ook foutief een negatief testresultaat ontvangen, maar dus geen 

herstelcertificaat en zal er niets geblokkeerd worden). 

1) Doorsturen eForm met positief/gedetecteerd resultaat 
Bij het doorsturen van een eForm met een positief/gedetecteerd resultaat krijg je telkens een pop-up te 

zien : dit om te bevestigen dat je wel degelijk een eForm met positief/gedetecteerd resultaat wil 

doorsturen én een informatieve pop-up. 

• Door steeds alle gegevens nauwkeurig te controleren voordat je deze pop-up bevestigt, kan je 

dergelijke fouten voorkomen. 

• Na het doorsturen van de eForm krijg je ook altijd informatie mee over hoe het testresultaat en 

eventueel testcertificaat kan opgehaald worden. Lees dit altijd goed na en informeer je patiënt 

volledig en correct. Er worden nog steeds fouten gemaakt door patiënten met een INSZ- 

nummer die hun certificaat proberen op te halen met hun CTPC-code en GSM-nummer. 

Daarnaast zijn er nog steeds patiënten niet op de hoogte zijn hoe ze hun positieve testresultaat 

kunnen zien en hoe/wanneer ze het herstelcertificaat kunnen raadplegen. 



 
 

 

2) Correctie voor foutief doorgestuurde eForm met positief/gedetecteerd resultaat 
Je gaat naar het controlescherm en zoekt er de oorspronkelijke eForm. Klik op ‘Wijzig’. 

 

Opgelet: 

• Je kan enkel een vals positief resultaat versturen voor een eForm met positief/gedetecteerd 

resultaat die niet ouder is dan 48 uur (hiervoor wordt naar het uur van contact gekeken) en je 

kan geen andere wijzigingen aanbrengen. 

• Deze correctie is logischerwijze ook enkel mogelijk voor personen met een INSZ-nummer. 

Indien je foutief een eForm met positief/gedetecteerd resultaat doorstuurde voor een persoon 

zonder INSZ-nummer, maak je gewoon een nieuwe eForm aan met alle correcte gegevens en 

verwittig je de de patiënt om de eerste CTPC-code niet te gebruiken. Op deze CTPC-code zal 

automatisch ook een herstelcertificaat verkregen worden dat dus niet mag gebruikt worden, 

maar niet kan geannuleerd worden. Adviseer de patiënt om enkel de nieuwe CTPC-code te 

gebruiken voor het ophalen van het negatieve testcertificaat. 



Je ziet nu de oorspronkelijke eForm verschijnen. Je kan geen velden aanpassen. Helemaal onderaan de 

eForm zie je nu wel de optie ‘vals positief’. Klik op de blauwe balk met de optie ‘vals positief’. 
 

Door op de knop ‘vals positief’ te klikken zie je nu terug de volledige eForm verschijnen die je niet kan 

bewerken. Helemaal onderaan het scherm zie je de specifieke velden voor het bericht ‘vals positief’. 

De optie ‘vals positief’ staat automatisch aangevinkt. 

Selecteer de ‘reden voor het vals positief bericht’. Als je bijvoorbeeld per ongeluk foutief een positieve 

eForm hebt doorgestuurd selecteer dan als reden ‘4: Andere’. 

Klik vervolgens opnieuw op ‘verzenden’. 

In het controlescherm zie je een nieuwe lijn voor dit ‘vals positief’ bericht. 
 




