
Voeg uw boosterprik toe aan uw vaccinatiebewijs

U heeft onlangs de boosterprik tegen het coronavirus ontvangen. Als het RIVM deze gegevens heeft

ontvangen, dan kunt u deze gegevens toevoegen aan uw vaccinatiebewijs. Dit kan digitaal of op

papier. Hieronder lichten we toe hoe dit werkt.

Optie 1: voeg uw boosterprik digitaal toe aan de CoronaCheck app

Het toevoegen van uw booster in de app is zo gedaan.

1. Ga naar je CoronaCheck app en open de app.

2. Ga rechtsboven naar +
3. Kies vervolgens welk bewijs u wilt toevoegen. In het geval van uw boosterprik is dat

‘Vaccinatiebewijs, ik heb mijn prik of prikken gehad’.

4. Log in met je DigiD.

5. De gegevens van je vaccinatie worden nu automatisch opgehaald.

6. Je krijgt een scherm met de vraag of je gegevens kloppen. Kloppen ze? Klik dan onderaan de

knop ‘Maak bewijs’.

7. Ga terug naar het menu, en kies ‘mijn bewijzen’. Bij de tab Nederland zie je in het vak ‘Mijn

bewijs’ achter het woord Vaccinatiebewijs het aantal doses staan. Bij de tab internationaal

staat in het vak Vaccinatiebewijs hoeveel prikken je hebt gehad en wat de vaccinatiedatum

is.

Optie 2: vraag een papieren Coronabewijs aan na uw boosterprik

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u een papieren toegangsbewijs krijgen. Dat kan via

https://coronacheck.nl/nl/print/ . U heeft hiervoor wel een DigiDcode nodig.

Als u geen DigiDcode bezit, dan kunt u die aanvragen via

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren . Dit duurt 3 dagen. Hiervoor is in ieder geval het

BSN-nummer nodig.

Zonder DigiD kunt u ook bellen met de corona-helpdesk, 0800-1421. Dan sturen zij de QR-code op.

Hiervoor moet u het BSN-nummer bij de hand hebben. Deze route kost meer tijd.

Wilt u meer weten over het coronabewijs?

Kijk voor meer informatie op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs

of bel de overheid op 0800 - 1351

Wat als u bij eerste twee vaccinaties geen toestemming heb gegeven?

Heeft u bij uw eerdere vaccinaties geen toestemming gegeven voor het delen van de gegevens met

het RIVM? Dan kunt u nu alleen de gegevens ophalen van de boosterprik die u bij ZZG heeft gehad.

Wilt u de gegevens van uw andere vaccinaties alsnog doorgeven aan het RIVM? Vraag dit dan aan bij

de instantie die de prik heeft gezet. Kijk voor meer informatie op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs
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