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Het vaccinatiebewijs van de boosterprik moet je zelf in de CoronaCheck-app toevoegen om een geldige  
QR-code te kunnen ontvangen. Dat geldt ook voor je herstelbewijs of testbewijs. Hoe je dat doet, leggen  
we hieronder uit. 
 
Boosterprik toevoegen 
Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu jouw eerder gekregen vaccinatiebewijs staan, met daarachter  
2 doses (heb je het Janssenvaccin gekregen? Kijk dan hieronder).  
* Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
* Druk op Vaccinatiebewijs. 
* Log in met je DigiD. 
Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt ontvangen.  
* Druk op Maak bewijs.  
Je vaccinatiebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu 3 doses in het scherm.  
Je kunt de datum van je prikken controleren door naar het tabblad Internationaal te gaan, rechts bovenin. Je 
ziet dan:  
Datum van prik (dosis 1/2)  
Datum van prik (dosis 2/2) 
Datum van prik (dosis 3/3) 
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Boosterprik na Janssenvaccin 
Voor het Janssenvaccin werken de bovenstaande stappen hetzelfde, alleen heb je na het toevoegen van de 
boosterprik in plaats van 3 prikken een aantal van 2 prikken in de app staan.  
* Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu jouw eerder gekregen vaccinaties staan. Hier staat 1 dosis achter. 
* Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
* Klik op Vaccinatiebewijs. 
* Log in met je DigiD. 
Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt ontvangen.  
* Klik op Maak bewijs.  
Je vaccinatiebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu 2 doses in het scherm.  
In het tabblad Internationaal zie je nu:  
Datum van prik (dosis 2/2) 
Datum van prik (dosis 3/3) 
 
Papieren bewijs toevoegen 
Heb je een papieren vaccinatiebewijs? Daar staat een code op die je kunt invoeren in de CoronaCheck-app. Volg 
de onderstaande stappen:  
* Open de CoronaCheck-App. 
* Druk op het de drie streepjes (het menu) links bovenin.  
* Druk op Papieren bewijs toevoegen. 
* Druk op Volgende. 
* Vul de lettercombinatie in en druk op Volgende. 
Volg de overige stappen in de app. 
Je papieren bewijs is nu toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 
 
Herstelbewijs toevoegen 
Heb je een coronabesmetting gehad? Ook je herstelbewijs moet je handmatig toevoegen aan de app.  
Dat gaat als volgt:  
* Open de CoronaCheck-app.  
* Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
* Klik op Herstelbewijs. 
* Log in met je DigiD. 
Vervolgens zie je een overzicht met jouw herstelbewijs.  
* Klik op Maak bewijs.  
Je herstelbewijs is toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 
 
Testbewijs toevoegen 
Heb je een negatieve testuitslag ontvangen? Je testbewijs kun je zelf in de app toevoegen via de deze stappen:  
* Open de CoronaCheck-app.  
* Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
* Klik op Testbewijs. 
* Log in met je DigiD. 
Vervolgens zie je een overzicht met jouw testuitslag en het testbewijs.  
* Klik op Maak bewijs.  
Je testbewijs is toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 
 
Kom je er niet uit?  
Vraag hulp van iemand uit je omgeving of kijk of stel je vraag aan de Helpdesk van de CoronaCheck-app.  
Bron: Plusonline 

https://coronacheck.nl/nl/faq

