
Installeer de 
mynexuzhealth-app en 
ontvang je testresultaat.

Download en installeer mynexuzhealth 

Je vindt de app mynexuzhealth in de Google Play Store  
en in de App Store of scan de QR-code hieronder.

Open de mynexuzhealth-app en log in met je pincode. 

Je vindt het resultaat van je COVID-19-test via het menu bij  
alle andere rubrieken van je medisch dossier.

Krijg je graag een melding via mail dat je resultaat beschikbaar is? 

Vul dan zeker je e-mailadres in bij Instellingen en stel je e-mailvoorkeuren in 
(nieuwe info beschikbaar). 

Itsme® nog niet geïnstalleerd? 

Maak je itsme®-account in enkele stappen met je bankkaart en kaartlezer.

Klaar, je itsme®-account is aangemaakt. Je kan dit account gebruiken om 
de app mynexuzhealth eenmalig te registreren.

1  Download de app  
op je gsm.

4  Volg de stappen in je 
bankapp of website.  
Bij deze stap heb je  
je bankkaart, kaartlezer 
en PIN-code nodig.

6  Kies je 5-cijferige 
itsme®-code en bevestig 
+ activeer touch ID/
fingerprint/face ID  
indien je het wenst.

2  Geef je gsm-nummer in.

5  Per sms ontvang je een 
controlecode (5 cijfers). 
Geef deze code in  
in je app.

Je resultaat van de COVID-19-test

3  Kies je bank om  
je itsme® aan  
te maken.
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1  Om de mynexuzhealth-
applicatie te kunnen 
gebruiken, moet je je toestel 
éénmalig registreren. 

 Kies voor  
registratie met itsme®. 

3  Je wordt naar itsme®  
geleid waar je je eerst  
moeten identificeren met  
je gsm-nummer.

2  Klik op Volgende 
en wacht even tot  
je onderstaand  
scherm ziet. 

 Tik op aanmelden via itsme®.

4  Nu moet je aantonen  
dat jij het bent: 

→ Open je itsme®-app

→ Kies het juiste icoon. In het 
screenshot is dat een ruit.

→ Bevestig met je itsme®-pincode,  
je vingerafdruk of Face ID.

Registreer je toestel 

xxx xx xx xxxxx xx xx xx

5  Wanneer je je succesvol geïdentificeerd hebt via itsme®, ga je terug naar de 
app mynexuzhealth om de registratie van je toestel af te ronden.  
Je moet nu een pincode kiezen voor mynexuzhealth en je bent klaar.  
Vanaf nu kan je inloggen in de app mynexuzhealth met je pincode.


