
Coronabewijs verkrijgen: 4 manieren 

Met DigiD: 

1. Aanvragen QR-code in de CoronaCheck app (vereiste hiervoor is dat u een DigiD heeft*) 

 

 Download de CoronaCheck-app en open de app. 

 Ga naar het menu en klik op ‘bewijs toevoegen’. 

 Hier verschijnen drie opties: ‘een vaccinatiebewijs’, ‘een herstelbewijs’, ‘een testbewijs’. Kies 

voor: ‘een vaccinatiebewijs’. 

 Log in met uw DigiD code via de DigiD app of door middel van sms-controle.  

 Controleer uw persoonlijke gegevens en klik op ‘maak QR-code’. 

 Klik op: ‘Bekijk QR-code’ en uw QR-code verschijnt.  

 

2. Wanneer u geen telefoon heeft kunt u uw bewijs uitprinten (vereiste hiervoor is dat u een 

DigiD heeft*) 

 

 Ga naar de website: https://coronacheck.nl/nl/print/  

 Ga akkoord met de privacyverklaring en klik op ‘volgende’. 

 Er wordt gevraagd welk papieren bewijs je wil maken, hieruit zijn drie keuzes ‘een 

vaccinatiebewijs’, ‘een herstelbewijs’, ‘een testbewijs’’. Kies voor: ‘een vaccinatiebewijs’. 

 Log in met uw DigiD code via de DigiD app of door middel van sms-controle.  

 Controleer uw persoonlijke gegevens en klik op ‘maak QR-code’. 

 Klik op: ‘Bekijk QR-code’ en uw QR-code verschijnt.  

 

Geen DigiD: 

3. Wanneer u geen DigiD code heeft:  

Het is mogelijk om telefonisch een coronabewijs op papier thuis opgestuurd te krijgen.  

 Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk op 0800-1421, de medewerkers van de 

CoronaCheck helpdesk helpen u verder. Houd hiervoor uw BSN bij de hand. Let op: de 

vaccinatiekaart telt hierin niet als bewijs dat u gevaccineerd bent.  

 

4. Aanvragen QR-code in de CoronaCheck-app (wanneer u geen DigiD heeft) 

Een papieren coronabewijs dat u van de Frankelandgroep heeft verkregen kan worden toegevoegd in 

de CoronaCheck-app. Zo kunt u het bewijs ook op je telefoon gebruiken. Dat werkt als volgt: 

 Vraag bij de zorgverlener een code op.  

 Open de CoronaCheck-app. 

 Ga naar het menu. Klik op ‘Papieren bewijs toevoegen’.  

 Vul de lettercombinatie in die u van de zorgverleners bij uw papieren bewijs hebt gekregen.   

N.B.: vanuit de Frankelandgroep krijgt u zowel een code om in te voeren via de app als het 

coronabewijs met QR code.  

https://coronacheck.nl/nl/print/


 

 

* Vereiste is dat u gekozen heeft voor de optie ‘gegevens doorgegeven aan het RIVM’. Wanneer u 

gekozen heeft voor de optie om uw gegevens NIET aan het RIVM door te geven is deze optie niet 

mogelijk. Op de website www.mijn.rivm.nl/mijnvaccinaties kunt u door in te loggen met uw DigiD 

controleren of bij de RIVM bekend is of u gevaccineerd bent en of uw gegevens zijn doorgegeven aan 

het RIVM.  

 

http://www.mijn.rivm.nl/mijnvaccinaties

