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HOE CTPC CODE AANMAKEN 

VIA WWW.MIJNGEZONDHEID.BE 
  

1. Surf naar de website www.mijngezondheid.be. 

2. Klik op ‘self assessment testing – SAT’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. U komt op volgende pagina terecht waar onderaan de pagina de vragenlijst zal starten. 
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4. Er wordt vervolgens een advies geformuleerd.  
Afhankelijk van het advies, staat er vermeld of u zich wel of niet moet laten testen. 
Indien u zich wel moet laten testen, staat er bij het advies een link (zie volgende 
pagina)  waarop u kan klikken om een code aan te vragen.  

Vooraleer u een code kan aanmaken moet u inloggen met e-ID of itsme.  
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5. Code aanvragen: log in met e-ID of itsme. Daarna komt u op onderstaand scherm waar 
u uw GSM en mailadres moet invullen.  

 

 Zodra ingevuld, klikt u op aanvragen.  

 De code wordt doorgestuurd naar uw GSM en verschijnt eveneens op het scherm. 
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6. OPGELET: u bent nu in het bezit van een code, maar vergeet zeker niet dat u ook 
een AFSPRAAK moet maken in één van de testcentra.  Een afspraak inboeken doet 
u eveneens via de website www.mijngezondheid.be 

 Klik op de streepjes links bovenaan op je scherm  of ga terug naar www.mijngezondheid.be..  

 

 Klik vervolgens op ‘afspraak maken voor een test met een code’ 
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Een nieuw scherm opent.  

 

 

→ U geeft aan dat u een activatiecode heeft. Er worden nog enkele bijkomende 
vragen gesteld. 

→ Vul de vragen en klik onderaan de pagina op ‘kies een staalafnamepost’. 

 

→ Geef uw postcode in. 

→ Kies de staalafnamepost en boek een afspraak in het centrum. 

 

 

 

 

AFPRAAK + CODE = TEST 
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