COVID SAFE TICKET (CST) uitprinten indien u geen smartphone heeft
Wat heeft u nodig:
-

een PC met internet verbinding
een printer
een smartcard lezer of eID kaartlezer en uw identiteitskaart

Hebt u dit allemaal niet, lees dan het volgende:
Het CST/certificaat voor vaccinatie kun je op vraag per post toegestuurd krijgen.
Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1
week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:
•

Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen)

Een PC en een PRINTER zijn gekend maar wat is een smartcard lezer?
Een smartcard lezer is een apparaat dat u aansluit op een USB poort op uw PC en waarmee u
uw identiteitskaart kan inlezen. Zoals hieronder getoond. Er bestaan wel verschillende
soorten kaartlezers.

Als u de kaartlezer voor de eerste maal gebruikt op de PC moet u eerst software installeren.
Meer informatie over eID kaartlezer software en een stap-voor-stap handleiding voor
manuele installatie vindt u op de eID website (https://eid.belgium.be/nl)
Om op het internet te gaan met de PC hebt u een webbrowser nodig. Er zijn er een paar
maar meestal staat de webbrowser EDGE op een Windows PC. De webbrowser “Chrome”
werkt ook zeer goed. Met Firefox zijn er problemen met de Add-On. Niet gebruiken dus.
Na de installatie van de eID software kunt u van start.
Start nu EDGE en schrijf in het zoekvenster boven:

Druk dan op “Enter”. U bent nu op de website van “Mijn gezondheid”.

Klik nu rechts boven op het woord “Aanmelden”
Op de volgende pagina: Kies uw digitale sleutel om aan te melden klikt u op:

Er verschijnt nu een venster “Aanmelden met eID kaartlezer
Lees aandachtig en voer uit.

In het volgend vak, tikt u de Pincode van uw identiteitskaart in en druk dan op “OK”
U bent nu ingelogd op “Mijn Gezondheid.be” onder uw identiteit.
Klik nu op volgende lijn:

Klik nu op:

U ziet nu uw

Dit is uw eigen COVID Safe Ticket of COVID certificaat

Klik nu rechts boven in de hoek op de 3 puntjes:

…

In die lijst staat er ergens: “Afdrukken”. U klikt daarop en u komt dan op de printer pagina
waar u links beneden:

op “Afdrukken” klikt.
Beneden op het afgeprinte document vind u deze plooi instructies:

Voor elke persoon van het gezin doet u hetzelfde maar met zijn identiteitskaart.
U bent nu in het bezit van uw officieel “Covid Safe Ticket” waar onder meer een
QR code (vierkant met allerlei zwarte puntjes en streepjes) op staat. Dat vierkant wordt
gescand als nodig om te bewijzen dat u minstens 2 maal gevaccineerd bent.
Ik hoop dat velen hiermee geholpen zullen zijn om het “Covid Safe Ticket” uit te printen,
want daar heerst nogal veel onwetendheid over, dat heb ik zelf kunnen vaststellen.
PS: Indien uw kaartlezer niet herkend wordt, herstart de PC met de kaartlezer aangesloten.
Eenmaal de PC terug opgestart, de kaartlezer terug afkoppelen tot de applicatie
vraagt om deze terug aan te koppelen.

Met vriendelijke groetjes
Jean Gielen
Webmaster Landelijke Gilde Relegem-Wemmel
U vind dit document ook op onze website: www.lgrelegem.be

