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Handleiding voor het afsprakenplatform voor 
Covid-vaccinatie 

Je beide afspraken maken 

Je afspraken annuleren 
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Uitnodigingsmail met vrije keuze van de tijdslots

Je unieke vaccinatiecode staat bovenaan in 
de uitnodigingsmail.
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Uitnodigingsmail met vrije keuze van de tijdslots

Klik op de knop of de link onderaan om je 
afspraken te maken. 



Je afspraken maken  

Het tijdslot voor je twee vaccinatiemomenten kiezen  
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Een afspraak maken met een uitnodigingsmail 

Klik op de knop of de link onderaan om je 
afspraken te maken. 

(Hierdoor kom je terecht op het afsprakenplatform.)
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Een afspraak maken 

Je unieke vaccinatiecode wordt automatisch 
ingevuld. Als het veld leeg is, kan je de code uit je 
uitnodigingsmail kopiëren en in het veld plakken. 
De code staat ook in je uitnodigingsbrief. 

(Als je alleen een papieren uitnodigingsbrief hebt, 
typ de code dan over in het veld.) 



7

Een afspraak maken 

Lees deze tekst aandachtig en klik alleen op “ja” 
als je zeker bent dat je gevaccineerd mag worden. 

Klik op “Kies een afspraak”. 
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Een afspraak maken - Eerste afspraak  

Het systeem geeft aan binnen welke termijn je je 
eerste afspraak kan maken. 

Kies één van de beschikbare tijdslots en klik erop 
om het te selecteren.
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Een afspraak maken - Eerste afspraak  

Klik op “Bevestig” om je afspraak te bevestigen, 
of op “Annuleer” om een ander tijdslot te kiezen.  
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Een afspraak maken - Eerste afspraak  

Als je eerste afspraak bevestigd is, kan je meteen 
de tweede maken. Klik hiervoor op de knop “Kies 
volgende afspraak”.  
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Een afspraak maken - Tweede afspraak  

Het systeem geeft aan binnen welke termijn je je 
tweede afspraak kan maken.   

Kies één van de beschikbare tijdslots en klik erop 
om het te selecteren. 
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Een afspraak maken - Tweede afspraak  

Klik op “Bevestigen” om je afspraak te bevestigen, 
of op “Annuleren” om een ander tijdslot te kiezen . 



13

Een afspraak maken - Bevestiging van beide afspraken   

Klik op “Klaar”. Je wordt nu doorverwezen naar 
www.mijngezondheid.belgie.be . Je ontvangt een 
brief en een mail of SMS ter bevestiging van je 
afspraken. 
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Een afspraak maken - Bevestigingsmail  

Dit is een voorbeeld van hoe de bevestingsmail 
eruitziet. 



Je afspraken annuleren   

Annuleer je afspraken en maak er nieuwe.  
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Om je afspraken te annuleren, open je de bevestigingsmail. 

Onderaan de bevestigingsmail vind je de paragraaf 
“Afspraak annuleren”. 
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Je afspraak annuleren 

Klik op de knop om je afspraak te annuleren. 
Je ontvangt een mail met de bevestiging van je 
annulatie en een nieuwe reserveringslink. 
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Annulatie – Bevestigingsmail en nieuwe reserveringslink 

Klik op de knop of op de link onderaan om een 
nieuwe afspraak te maken. 


