
Aanvragen gratis code voor PCR-test + afspraak maken voor een test 

STAP 1: aanvragen gratis code voor PCR-test: 

- https://www.mijngezondheid.be 

- Even wachten tot het menu verschijnt. 

- COVID 19 – Persoonsgegevens 

- Een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen* 

 

 

 

 

https://www.mijngezondheid.be/


STAP 2: Aanmelden bij de online overheid 

- Ofwel met eID kaartlezer, eID EN PINCODE  

- Ofwel met Itsme indien de app reeds geïnstalleerd werd op de smartphone (installatie van Itsme kan met bankkaart en bakje van de bank, ofwel ook 

met eID) 

 

 

 

  



STAP 3: keuze maken: 

- Aanmelden als burger (voor de persoon zelf) 

- Voor mijn kind: indien het voor het kind van de persoon is 

- Daarna: profiel bevestigen 

 

 

  



STAP 4: Code voor gratis PCR-test die binnen de 10 dagen moet afgenomen worden 

- De afspraak moet ingepland worden binnen de 10 dagen na aanmaken van de code 

- Invullen gegevens: GSM-nummer en Emailadres 

- NIET AANVINKEN: ‘ik wil een betalende test aanvragen’ (tenzij persoon weet dat hij geen recht heeft op gratis test) 

- Aanvragen 

o Het systeem controleert of de persoon recht heeft op een gratis code: enkel personen die nog niet de mogelijkheid kregen om zich volledig 

te laten vaccineren, hebben recht op een gratis code 

o Indien ze de kans kregen om hun vaccinatie te vervroegen (vb. AstraZenica), en dit niet deden, hebben ze mogelijks ook geen recht meer op 

gratis code 

 

Indien recht op een gratis test: de code verschijnt op het scherm.  

Klik op het icoontje om de code te KOPIEREN. 

  



OPGELET: indien er voor meer dan één persoon een code gecreëerd moet worden: 

- Belangrijk om eerst de ingelogde persoon AF TE MELDEN: klik rechts bovenaan op ‘afmelden’ + bevestig + afmelden bij dienstverleners 

 

 

 

- Bij opnieuw aanmelden: goed kijken naar de juiste naam voor wie aangemeld wordt.  



STAP 5: afspraak maken voor de test 

Ga terug naar https://www.mijngezondheid.be 

- Klik op ‘afspraak maken voor een test met een code’ 

  
 

https://www.mijngezondheid.be/


- Duid het volgende aan: 

o Hebt u een activatiecode? = JA 

o Hebt u een test nodig om op reis of naar een evenement te gaan? = JA 

 

  



- Kies een staalafnamepost: 

o Vul de postcode van de gemeente van de persoon in 

o Kies de dichtstbijzijnde staalafnamepost (zie ook kaart) door op de naam te klikken in de lijst (links) 

o Klik op ‘boek een staalafname’ 

 

 

 

- Klik na het lezen van de melding op ‘OK’ indien er eerst een pop-up verschijnt 

- Plak de CTPcode die u kopieerde in stap 4  - of typ ze over vanuit de sms die de persoon ontving 

- Kies de geschikte datum en het uur naar keuze (volgens beschikbaarheden) 

- Vul de gevraagde gegevens in 

- Bevestig de afspraak 

BELANGRIJK:  

E-ID-kaart en sms met code meebrengen naar de afspraak.  

Kom vijf minuten voor het ingeboekte tijdstip naar de staalafnamepost. 

 


