Hoe je gratis PCR-test aanvragen?
- Leidraad voor minderjarigen
Optie 1
U identificeert zich (met uw identiteitskaart, via itsme, …) en kiest op het scherm dat u vraagt om uw
profiel te kiezen, om u te verbinden op naam van uw kind; deze optie is mogelijk voor een kind dat
bij u thuis woont, maar ook voor een kind dat elders woont maar voor wie u het ouderlijk gezag
deelt.
Als (één van) uw kinderen niet verschijnen in de lijst, gelieve uw gemeente te contacteren en te
melden dat de registratie van uw kinderen niet correct gebeurd is.

Optie 2 vanaf 12 jaar
U kunt de elektronische identiteitskaart van uw kind gebruiken (beschikbaar voor alle kinderen vanaf
12 jaar) en met zijn/haar eigen pincode.

Hoe vraagt u een code aan voor een gratis PCR-test voor een minderjarige?
Optie 1



Meld je aan op www.mijngezondheid.be
Selecteer uw kind door op het op pijltje te klikken wanneer u inlogt (zie de gele cirkel).

Optie 2


Gebruik de eID van je kind om hem/haar aan te melden op www.mijngezondheid.be

Klik op de rubriek COVID 19 – persoonsgegevens



Klik op de link ‘een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen’
Volg de stappen

Hoe vraagt u een gratis PCR-test aan voor een minderjarige?




Bel naar de COVID-Infolijn: 03 435 95 55. Zij helpen u met het maken van een afspraak in een
testcentrum.
Klik op deze link: Afspraak maken voor een test met een code en volg de stappen.
Beantwoord volgende vragen
 Heeft u een activatiecode?
 Heeft u een test nodig om op reis of naar een evenement te gaan?
 Heeft u symptomen van Covid 19?

Bij vragen kan je terecht op het gratis nummer: 078/78 78 50



Klik op: kies een staalafnamepost



Geef je postcode of stad in




Kies een staalafnamepost
Boek een staalafname



Volg de stappen. Deze kunnen verschillen per testcentrum.

