
Aanpassingen eform Covid Testing 25/11 

 

Aanpassing 1 = visualisatie beschikbare CTPC codes 
Wanneer je vanaf nu een INSZ nummer ingeeft gaat Farmaflux automatisch een opvraging doen van alle 

CTPC codes voor dit INSZ nummer in de databank van de overheid. Alle CTPC codes die nog niet 

vervallen zijn en de codes die afgelopen 7 dagen vervallen zijn worden getoond. De einddatum van de 

geldigheid van de CTPC code wordt op het einde van elke lijn getoond. Voor elke CTPC code zie je ook 

duidelijk voor welke indicatie ze zijn aangemaakt. Bv. ‘Terugkerende reiziger’. 

 

Hierdoor weet je welke codes voor deze persoon beschikbaar zijn en hoef je de codes niet meer 

manueel over te typen en weet je ook of je de code mag/kan gebruiken of niet. 

De opvraging kan er wel voor zorgen dat het een paar seconden duurt voordat je de beschikbare codes 

kan consulteren. 

De codes worden steeds via dezelfde volgorde weergegeven: 

1. De patiënt heeft GEEN geldige code 

2. CTPC: TP0110_ Symptomatische patiënt (bv. Door de arts aangemaakt) 

3. CTPC: TP0120 _ Symptomatische patiënt – zelfevaluatietool 

4. CTPC: TP0114_ Terugkerende reiziger 

5. CTPC:TP0119_ Betalende test (vertrek buitenlandse reis, deelname evenementen, ander)  

➔ (bv. Door de patiënt zelf aangemaakt via Mijngezondheid.be) 

6. Codes die reeds gebruikt werden 

7. Codes die niet meer geldig zijn 

8. Codes die niet geldig zijn in de apotheek  

➔ (bv. Hoogrisicocontact, clusteronderzoek, …) 

 

1. De patiënt heeft GEEN geldige code 

Duid aan dat je geen CTPC code hebt “1234567890abcdef: De patiënt heeft GEEN geldige CTPC code” 

dan zal er automatisch na het verzenden toch een CTPC code toegevoegd worden aan de eform. In dit 

geval dien je ook een e-mail adres in te vullen. 

 



De patiënt ontvangt hierdoor een SMS en/of e-mail. Zoals reeds vermeld kan een persoon met geldig 

INSZ nummer met deze code niets doen (hij/zij kan enkel het testresultaat raadplegen maar het 

certificaat niet ophalen). Voor personen zonder INSZ nummer (code 00000000097) is de code die ze dan 

ontvangen wel nuttig want deze personen kunnen het certificaat ophalen met deze code in combinatie 

met het ingevulde gsm-nummer. 

2. Symptomatische patiënt (bv. Door de arts aangemaakt) 

Deze code mag je in de apotheek gebruiken en combineer je met reden voor test: 

 

Ook patiënten zonder CTPC code die symptomatisch zijn kan je met deze code registeren. 

Registreer na het verzenden van de eform CNK 5521-513: Covid-19 Terugbetaalde sneltest  op een fictief 

voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999).  

3. CTPC: TP0120 _ Symptomatische patiënt – zelfevaluatietool 

Deze code mag je in de apotheek gebruiken en combineer je met reden voor test: 

 

Registreer na het verzenden van de eform CNK 5521-513: Covid-19 Terugbetaalde sneltest  op een fictief 

voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999). 

4. CTPC: TP0114_ Terugkerende reiziger 

Deze code mag je in de apotheek gebruiken en combineer je met reden voor test: 

 

Registreer na het verzenden van de eform CNK 5521-513: Covid-19 Terugbetaalde sneltest  op een fictief 

voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999). 

5. CTPC:TP0119_ Betalende test (vertrek buitenlandse reis, deelname evenementen, ander)  

Deze code mag je in de apotheek gebruiken en combineer je met reden voor test: 

 



Registreer na het verzenden van de eform CNK 5521-315: betalende sneltest: reizigers/evenementen. Je 

bepaalt zelf je prijs voor deze test. 

6. Codes die reeds gebruikt werden 

CTPC codes die al gebruik zijn in je apotheek of in een andere apotheek of die ingegeven zijn bij de 

reservatie van een afspraak in een testcentrum bijvoorbeeld kunnen niet meer gebruikt worden.  

Deze codes zie je ook nog staan maar met de melding ‘…………………_REEDS GEBRUIKT’. 

 

 

7. Codes die niet meer geldig zijn 

CTPC codes die de laatste 7 dagen vervallen zijn worden nog gevisualiseerd met de markering 

‘………….._NIET GELDIG’ en de einddatum van geldigheid ernaast. CTPC codes die al langer dan 7 dagen 

geleden vervallen zijn zullen niet meer getoond worden. Wanneer je manueel zo een code intypt zal je 

bij het verzenden van de eform wel een foutmelding krijgen dat deze code niet meer geldig is. 

 
 

8. Codes die niet geldig zijn in de apotheek  

In de apotheek mogen vandaag 4 groepen patiënten getest worden: 

➔ TP0110: Symptomatische patiënt 

➔ TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC code uit zelfevaluatietool 

➔ TP0114: Terugkerende reiziger met CTPC code 

➔ TP0119: Betalende test (vertrek buitenlande reis, deelname evenementen, andere) 

Voor codes die je niet mag gebruiken in de apotheek zoals CTPC codes die aangemaakt zijn voor 

hoogrisicocontacten zie je de melding ‘……………. (NIET GELDIG IN APOTHEEK).’ 

 

 



9. Manueel invullen van een CTPC code 

 

• Het is ook nog steeds mogelijk om manueel een CTPC code in te typen. 

• Voor personen met een geldig INSZ nummer is dit niet nuttig vermits je vanaf nu alle 

beschikbare codes ziet verschijnen en je de code kan selecteren waardoor je de code dus niet 

volledig hoeft over te typen. Andere, foutieve codes die je ingeeft zullen sowieso voor een 

foutmelding zorgen. 

• Voor personen zonder geldig INSZ nummer (of waarvoor je de code 00000000097 gebruikt hebt 

omdat ze bijvoorbeeld hun pincode vergeten zijn en niet met itsme kunnen werken) kan je de 

CTPC gewoon intypen. Zorg ervoor dat je de code volledig en juist ingeeft anders krijg je een 

foutmelding. 

 

 

 

Aanpassing 2 = Wijze van collectie staat nu standaard op ‘uitstrijk van 

nasofarynx’ 
Vermits de stalen standaard via een uitstrijk van de nasofarynx worden afgenomen hebben we deze 

optie als standaard ingevuld. Indien u per uitzondering de wijze van collectie wil veranderen bv. Omdat 

het een persoon is met een neustussenschotprobleem en je een gecombineerde staalname in de neus 

en keel gedaan hebt kan je dit aanpassen via het dropdownmenu. 

 


