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Handleiding voor patiënt.

Hoe kan ik zelf het resultaat van mijn Covid test raadplegen?

Via de Coronalert App:
`Het resultaat verschijnt automatisch op je smartphone.
Dit werkt enkel op een smartphone. Dus niet op een tablet
of een computer.

Download de app op je smartphone

Heb je een iPhone?
download de app via de App store
Heb je een smartphone van een ander merk?
download de app via Google play

Hoe krijg ik mijn resultaat op mijn GSM?
VIA DE APP
Je huisarts of het contactcenter heeft het correcte
mobiel nummer van je smartphone nodig en dient dit
in te geven bij de testaanvraag.
Vanaf de ‘corona test prescription code’ (= CTPC) voor
je werd aangevraagd ontvang je deze onmiddellijk op
je smartphone als een tekstbericht.

Een tweede tekstbericht toont een direct koppeling
naar je Coronalert App. Klik hierop.

Je ziet het scherm zoals rechts weergegeven.

•

Vul je rijksregisternummer in

•

Verwittiging gekregen? Druk op ja of nee
Druk op verzenden

•

(staat op de achterkant van je identiteitskaart)

VIA EEN ONLINE FORMULIER
Je hebt nodig:
- je rijksregisternummer (achteraan je identiteitskaart)
- de coronatest voorschriftcode = coronatest
prescription code = CTPC (zie SMS of vraag aan
verwijzend arts of contact center)
- de code gegenereerd door je Coronalert App
(=corona alert code)
- de datum getoond door de Coronalert App
(= datum van besmettelijkheid)

Ga naar
https://coronalert.be/nl/coronalert-formulier/
en vul dit formulier in.
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Handleiding voor patiënt.

Hoe kan ik zelf het resultaat van mijn Covid test raadplegen?
Via de online gezondheidsportaal van de overheid:
hier vind je een overzicht van alle online beschikbare
informatie over jouw gezondheid
Ga naar https://www.mijngezondheid.belgie.be
- Kies links boven “uitslag van mijn Covid test”
- Je wordt nu verwezen naar “aanmelden bij de online overheid” (zie volgende pagina)
- Eens aangemeld heb je toegang tot het resultaat van je Covid test via CoZo
Via CoZo online: zowel patiënten als
zorgverleners kunnen hier terecht om resultaten van
medische onderzoeken op te zoeken
Ga naar https://www.cozo.be/patient
- Meld je aan via de knop “patient” (zie ook volgende pag.)
- Gaan naar “Mijn CoZo” en druk op “Resultaten”

https://www.cozo.be/

- Zoek naar het “labo” document op de datum van je test

Via CoZo mobile (app): Toegang tot dezelfde
gegevens als Cozo online, maar dan via je
smartphone. Je kan de app pas gebruiken als je je bij
Cozo online hebt aangemeld.
Download CoZo app, meld je aan bij CoZo online
- Gaan naar “Mijn Cozo” en druk op “Mobiel”
- Volg de activatieprocedure voor je smartphone

Aanmelden bij de online overheid.
Je staat nu voor een gesloten poort. Je opent
deze met één van de volgende vijf “digitale
sleutels”. Eens aangemeld kan je deze toegang gebruiken
voor alle overheidstoepassingen!

Kies één van onderstaande manieren om je aan te
melden. Lukt het niet dan vind je hulp via deze
linken: vraag en antwoord - instructievideo’s
1: de standaard; je hebt een computer nodig met eID
software, een eID-kaartlezer en je eID kaart
(identiteitskaart, kids-ID of vreemdelingenkaart)

Maak een Itsme –account aan via:
https://www.itsme.be/get-started

2: een aanrader en dé manier als je geen (werkende)
eID kaartlezer hebt; ook nuttig bij o.a. online
bankieren; een computer hoeft niet;
Itsme is een app op de smartphone. Enkel bij de
opstart dien je een Itsme account aan te maken.
Hiervoor heb je een smartphone nodig met de Itsmeapp op geïnstalleerd én
* je bankkaart en bankkaart-lezer of
* eID en een computer/tablet met eID-kaartlezer
3: Om hier gebruik van te maken heb je de eerste keer ook
je eID en computer met kaartlezer nodig (zie sleutel 1)

Ga naar https://helena.care

Lukt het niet? het Vlaamse patientenplatform
maakte een publicatie die kan helpen (p.8)

4 Om hier gebruik van te maken heb je de eerste keer ook je
eID en computer met kaartlezer nodig (zie sleutel 1). Eerder
ingewikkeld, extra app nodig.
5: Om hier gebruik van te maken heb je de eerste keer ook
je eID en computer met kaartlezer nodig (zie sleutel 1),
ofwel kan je toegang bekomen via Itsme (sleutel 2). De
derde optie, een code van je arts is in dit kader niet
aangewezen. .

Download document: Mijn gezondheid: informatie
en handleiding van het Vlaamse patientenplatform

