
Handleiding voor het verkrijgen van een papieren QR code m.b.t. vaccinatie 

Ga naar de website van KBO Lichtenvoorde en klik op de link < Gebruik corona check app>  (zie 

afbeelding) 

 

Je komt op de onderstaande website en ga naar de passage <liever een papieren bewijs> 

Klik vervolgens op de blauwe knop <Maak papieren bewijs>. 

 

 

 



Je komt in het onderstaande scherm. Klik in het vakje <ik heb de privacyverklaring…..etc.>. Het vakje 

wordt nu gemarkeerd. Druk vervolgens op de blauwe knop <volgende> om naar het volgende scherm 

te gaan. 

 

Het onderstaande scherm verschijnt. Klik op de juiste knop. In dit geval de onderste nl. een 

vaccinatiebewijs 

 

 

Een nieuw  scherm verschijnt. (zie hieronder). Nu heb je de gegevens nodig van jouw DigiD. 

Klik vervolgens op de blauwe knop <Login met DigiD> 



 

Je komt nu in het scherm om je DigiD gegevens in te vullen. Heb deze gegevens op de PC / tablet al 

vaker gebruikt dan kan het zijn dat de gegevens al worden in gevuld, omdat ze zijn opgeslagen op de 

PC / tablet. Zo niet dan moet je deze alsnog invullen. Kies hier voor de MIDDELSTE optie, namelijk 

inloggen met SMS controle. 

 

 

 

Het volgende scherm verschijnt. Hier staat een ingevuld voorbeeld van een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Nog niet ingevuld doe dit alsnog. Klik vervolgens op de rode knop <inloggen>. 



 

Het volgende scherm verschijnt. Tevens is er naar het  telefoonnummer dat destijds bij het 

aanmaken van het DigiD is opgegeven een code gestuurd. Op de telefoon ontvang je de code bij 

BERICHTEN. Dus niet Whats App of een andere plek. Ook oude toestellen kunnen SMS ontvangen en 

ook daar zijn deze te vinden onder de optie BERICHTEN in het menu. (In het onderstaande scherm zie 

je dat de telefoon gekoppeld is aan de PC en er verschijnt dan ook rechts onderin een berichtje. Dit is 

dus meestal niet het geval.) Noteer de ontvangen 6 cijferige code en vul deze in de zes vakjes. Klik 

vervolgens op het rode vlakje <Volgende>. 

 

In het volgende scherm worden dan je de vaccinatie gegevens zichtbaar. Het zijn vier velden. De 

eerste twee velden bevatten gegevens van eerste vaccinatie. De laatste twee informatie van de 

tweede vaccinatie. KOMEN ER GEEN GEGEVENS DAN ZIJN DEZE MOGELIJK NOG NIET BEKEND BIJ HET 



RIVM. Reden: Mogelijk gevaccineerd bij huisarts of een andere locatie waarvan de gegevens zijn nog 

niet gekoppeld aan het RIVM bestand. 

Zijn de gegevens wel aanwezig klik dan op de blauwe knop <Maak QR code>. 

 

 

Het volgende scherm biedt de mogelijkheid om jou QR code op te slaan en / of uit te printen. Er is 

een PDF bestand gemaakt. Klik <open PDF> om deze zichtbaar te maken. 

 

 

Afhankelijk van de aanwezige PDF viewer die je gebruikt, wordt deze op het scherm vertoond. Het 

onderstaande scherm is van Adobe Viewer. Mogelijk kan uw scherm er iets anders uitzien. In ieder 



geval is er een mogelijkheid om het als PDF bestand op te slaan en later uit te printen of meteen 

uitprinten. De eerste optie heeft mijn voorkeur. Het opgeslagen PDF bestand kan altijd weer opnieuw 

uitgeprint worden. In het onderstaande scherm zijn beide opties te vinden in de rechterbovenhoek in 

de zwarte balk door te klikken op  het pijltje naar beneden( = opslaan) of het printertje ernaast om 

uit te printen. 

 

 

Heb je alles goed doorlopen en dan heb je een vaccinatie bewijs (2 pagina’s) die op de nodige 

plekken gescand kan worden en dus de nodige toegang geeft, zowel nationaal als internationaal. 

Veel succes en gezondheid. 

 


