Nieuwsbrief Vaccinnet+ Covid-19 voor ‘andere zorginstellingen’ in Vlaanderen
Specifiek nieuwsbericht over Vaccinnet, de applicatie voor registratie van Covid-19 vaccinaties
Als zorgverlener en mogelijke vaccinator ontvang je deze nieuwsbrief van de interregionale
werkgroep die de registraties van de Covid-19 vaccinatie coördineert. De nieuwsbrief wordt ook naar
de directie en/of de koepelorganisaties van zorginstellingen gestuurd. In deze context vragen wij jou
met aandrang om deze informatie intern door te gegeven aan de verschillende belanghebbenden in
het kader van de vaccinatiecampagne (preventiedienst, vaccinatieteam, etc.).
Binnenkort begin ook jij met het vaccineren tegen Covid-19 en/of het registreren ervan. Elke
zorginstelling moet een verantwoordelijke arts aanstellen die de Covid-19 vaccinaties in goede banen
zal leiden. Als verantwoordelijke arts of medewerker is het jouw verantwoordelijkheid om de
vaccinaties correct in Vaccinnet te registreren.
Om correct de registratie van de uitgevoerde Covid-19 vaccinaties en hun eventuele bijwerkingen te
kunnen uitvoeren, moet jouw zorginstelling gekend zijn in Vaccinnet. Pas als de zorginstelling gekend
is in Vaccinnet en de verantwoordelijke arts eraan gekoppeld is, kunnen extra medewerkers
toegevoegd worden. We helpen je in deze nieuwsbrief graag op weg.
Wat moet je doen om jouw zorginstelling en verantwoordelijke arts te registreren?
Ben je een verantwoordelijke arts van een zorginstelling én is jouw instelling nog niet gekend in
Vaccinnet? Gelieve dan zo snel mogelijk een aanvraag te doen zoals hieronder beschreven.
Stap 1: Ga naar Laat je vaccineren.
Stap 2: Vul alle gegevens in op het invulformulier.
• Controleer je gegevens en verzend het formulier. Je aanvraag wordt naderhand verwerkt.
• Hou je mailbox in de gaten. Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een bevestigingsmail.
Als de arts al gekend is in Vaccinnet, kan die aan de instelling gekoppeld worden en kan die
vanaf dan ook inloggen op Vaccinnet voor de instelling of dienst. Indien de arts nog geen
toegang heeft tot Vaccinnet, moet die eerst inloggen om toegang te verkrijgen (zie verder).
Stap 3: Vanaf nu kan je inloggen op Vaccinnet.
• Klik op “login” om aan te melden met je eID kaartlezer, of op ‘’of inloggen met itsme of andere
methodes” om in te loggen via token of itsme.
• Lukt het inloggen niet zo vlot? Meer info vind je op itsme en eID.
• Lees en accepteer de gebruikersvoorwaarden van Vaccinnet.
Stap 4: Als verantwoordelijke arts kan je nu medewerkers gaan koppelen.
• Ga naar “Mijn Medewerkers”.
• Kies voor “Aanvraag nieuw”.
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•

Vul alle nodige gegevens in van de medewerker die je wenst te koppelen en sla op. Als het
om een extra arts gaat, gelieve dit ook aan te duiden. De aanvraag tot het koppelen van die
medewerker werd verzonden. Deze moet nu goedgekeurd worden alvorens de medewerker
in jouw lijst zal verschijnen en op Vaccinnet zal kunnen inloggen. De medewerker zal hiervan
op de hoogte worden gebracht via e-mail.

Wat moet je doen om als arts een account aan te maken op Vaccinnet?
Ben je een arts en heb je nog geen account op Vaccinnet? Gelieve dan zo snel mogelijk een account
aan te maken op Vaccinnet.
Maak een account aan via Vaccinnet.
Stap 1: Ga naar Vaccinnet.
Stap 2 : Meld je voor de eerste keer aan op Vaccinnet.
• Klik op “login” om aan te melden met je eID kaartlezer, of op ‘’of inloggen met itsme of andere
methodes” om in te loggen via token of itsme. Meer info vind je op itsme en eID.
• Lees en accepteer de gebruikersvoorwaarden van Vaccinnet.
Stap 3: Vul de gevraagde informatie aan.
• Vul uw RIZIV-nummer in.
• Vul de gevraagde informatie in op het aanvraagformulier.
• Controleer uw gegevens en bevestig door op de knop “bevestigen” te klikken.
Uw aanvraag is nu geregistreerd en moet worden goedgekeurd door een beheerder van
Vaccinnet. Dit kan enkele uren duren. Van zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een
bevestigingsmail.
Stap 4: Je bent succesvol geregistreerd als Vaccinnet gebruiker. Nu kan je inloggen op Vaccinnet. Met
deze gegevens kun je ook als arts aan de instelling gekoppeld worden.
Belangrijke aandachtspunten bij de registratie van vaccinaties
1.

Geef steeds de correcte vaccinatiedatum, het juiste type vaccin en het lotnummer correct in.

2. Registreer de vaccinaties op de hoedanigheid van de instelling. In geen geval mag
geregistreerd worden op de naam van de verantwoordelijke of toedienende arts.
3. Voor patiënten of medewerkers die niet ingeschreven zijn in het rijksregister moet er voor de
registratie gebruik gemaakt worden van een BIS-nummer. Indien zij nog geen BIS-nummer
hebben , kan dat worden aangemaakt op het eHealth CreaBis-platform. Dit kan enkel door
een arts en in aanwezigheid van de patiënt, op voorwaarde dat de patiënt aan de arts een
geldig identiteitsdocument voorlegt. Meer informatie hierover vind je via deze link.
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Waar en wanneer kan je met je vragen over Vaccinnet terecht?
Nog vragen over Vaccinnet? Al het opleidingsmateriaal (video’s, instructiekaarten met visueel
stappenplan, handleiding, ...) kan je vinden op Laat je vaccineren – Opleidingsmateriaal. Volg je graag
een opleiding? De kalender met bijhorende links naar de sessies vind je in de opleidingskalender.
Graag verwijzen we jullie naar het FAQ document waarin een duidelijk overzicht is terug te vinden van
veel gestelde vragen en hun antwoorden.
Voor technische ondersteuning of vragen in verband met het gebruik van Vaccinnet in het kader van
Covid-19 kan je contact opnemen met de helpdesk. Deze is elke dag bereikbaar, ook tijdens het
weekend, tussen 8u00 en 18u00 via:
02/700 63 33
vaccinnetplus@dxc.com
Voor meer informatie en voor het raadplegen van het opleidingsmateriaal, ga naar de website van
jouw gewest of gemeenschap:
Voor Vlaanderen: Laat je vaccineren - home - Laat je vaccineren
Voor Brussel: Brussels Health Network
Voor Wallonië: Vaccination | AVIQ
Voor de Duitstalige Gemeenschap: Ostbelgien Live - Vaccinnetplus
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