
    
De CoronaCheck-app 
 
Ook bekend als:  - digitaal vaccinatiebewijs  

- coronapas  
- coronapaspoort  
- vaccinatiepaspoort  

 
Wat kan je met de CoronaCheck-app? 

- Toegang krijgen tot evenementen in Nederland 
- Reizen naar een ander EU-land (mogelijk vanaf 1 juli)  

 
Wat kan je laten zien met de app? 

1. Een recente negatieve testuitslag 
2. Bewijs dat je tegen COVID-19 bent gevaccineerd 
3. Bewijs dat je bent hersteld van COVID-19 in het afgelopen half jaar (mogelijk 

vanaf 1 juli) 
 

  
 
 
Kijk voor een instructie over de app dit filmpje op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=fuwzLKOwJIQ&t=23s 

 Beginscherm van de app, 
versie 24 juni: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuwzLKOwJIQ&t=23s
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Tip: Zie ook www.coronacheck.nl →  Meest gestelde vragen  
 
 
Wat kan je laten zien met de CoronaCheck-app? 
 
1. Toegang door testen: 
 
Laat je testen. Bij negatieve testuitslag staat in de email een unieke code. Deze code 
zet de CoronaCheck-app om in een digitaal coronabewijs in de vorm van een QR-
code. De QR-code en je identiteitsbewijs toon je bij de ingang. 
 
De app zal vragen waar je getest bent. Wanneer je kiest voor GGD, wordt je 
doorgestuurd naar DigiD. Wanneer je kiest voor Andere testlocatie, kan je jouw 
ophaalcode invoeren.  
 
 
 
 

http://www.coronacheck.nl/
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Voorbeeld testuitslag met code:  
 

 
 
 
 
 
Op welke telefoons werkt de CoronaCheck?  
CoronaCheck werkt op iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de 
iPhone 5s en nieuwer). 
Kijk voor andere veel gestelde vragen op : https://coronacheck.nl/nl/faq 
 
 
 

https://coronacheck.nl/nl/faq
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Op de locatie van het evenement of activiteit heeft de controleur een scanner:  
 

 
 
 
2. Vaccinatiebewijs 
 
Vanaf 24 juni : Inloggen met DigiD, de app haalt de vaccinatie op uit de 
registratiesystemen van het RIVM, de GGD en ziekenhuizen.  
 
Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Dat is 
een QR-code die je kunt uploaden in de CoronaCheck-app.  
Vanaf 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de CoronaCheck-app. Uw DCC wordt 
vanaf 1 juli zichtbaar in de app. 
 
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen 
 
!!! Check altijd vooraf de situatie per land: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 
 
Wat als iemand geen DigiD heeft?  
Dit filmpje van Steffie vertelt in een animatie hoe je Digid kan aanvragen en hoe je 
kan inloggen met de DigiD app :  
https://digid.steffie.nl/nl/ 
Aanvragen van DigiD gaat via https://www.digid.nl/ 
Op deze website is ook een stap voor stap uitleg: 
https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap?hl=sta 
 
Wanneer iemand DigiD echt lastig vindt, verwijs de persoon door naar de bibliotheek! 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://digid.steffie.nl/nl/
https://www.digid.nl/
https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap?hl=sta
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Wat als de CoronaCheck een vaccinatie niet kan ophalen? 
Check dan het persoonlijk vaccinatieoverzicht bij het RIVM.  
 
Wanneer het RIVM (nog) niet weet dat je gevaccineerd bent of wanneer je bij het 
maken van de prikafspraak hebt aangevinkt dat de informatie niet gedeeld mocht 
worden met het RIVM, kan de app geen vaccinnatiebewijs tonen.  
https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login 
Tip: Kijk bij ‘Vragen’.  
 
 
3. Herstelbewijs:  
 
Vanaf 1 juli : Aantonen dat je bent hersteld van COVID-19.  
- De besmetting mag maximaal 180 dagen (een half jaar) geleden zijn vastgesteld.  
- Alleen een herstelbewijs ophalen indien getest via de GGD. Dat kan dus niet als je 
na een test van een commerciële aanbieder besmet bleek. 
- Inloggen op de app met je DigiD. 
 

Tip bij het maken van een afspraak om 
te helpen bij de app: 
 
Niet iedereen weet dat je Digid nodig 
hebt bij het aanmaken van de QR-
code. Vraag hier vooraf na, dat 
voorkomt teleurstelling.  
 
Tijdens de afspraak kan je de ander  
wel uitleggen hoe je aan DigiD komt, 
zie ook pagina 4.  
 
!!! Ga zorgvuldig om met de privacy en 
persoonlijke gegevens van de ander. 
Geef hierin het goede voorbeeld, om te 
laten zien dat DigiD persoonlijk is en 
inlogcodes geheim zijn.  

https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login

