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1 VACCINNET 

Vaccinnet is de applicatie die in het kader van de COVID-19 vaccinregistratie zal worden uitgebreid naar 

het volledige Belgische grondgebied. Via Vaccinnet wordt op systematische wijze informatie verzameld 

en verwerkt zodat de impact van de COVID-19 vaccinaties kan gemeten worden. 

 

Een eerste versie van Vaccinnet (release 1) zal bestaan uit een COVID-19 luik binnen het Vaccinnet-

register van de Vlaamse Gemeenschap, dat opengesteld wordt voor de andere deelstaten voor de COVID-

vaccinatie. Dit laat toe vaccinaties en eventuele bijwerkingen van de vaccinatie te registreren voor alle 

inwoners van België. 
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2 TOEGANG TOT VACCINNET 

2.1 TOEGANG TOT VACCINNET VRAGEN ALS ARTS 

Vaccinnet bevat vertrouwelijke medische informatie die enkel toegankelijk is voor een 

beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg of voor personen die onder het toezicht van een 

beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg staan. Om toegang te krijgen is dus authenticatie vereist. 

 

Iedereen die vandaag toegang heeft tot Vaccinnet, blijft de toegang uiteraard behouden. Indien u nog geen 

toegang heeft tot Vaccinnet, dan moet u als arts in het bezit zijn van: 

• Een RIZIV-nummer 

• Een geldig e-mailadres 

 

Om toegang te krijgen, kan u aanmelden via itsme, eID, token of beveiligingscode via mobiele app (zie 

Appendix 1). Vervolgens komt u terecht in de toegangsprocedure voor artsen. Nadat u alles hebt ingevuld, 

zal de aanvraag verstuurd worden ter goedkeuring. Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, zal u hiervan 

bericht krijgen via e-mail. 

 

Stap 1: Ga naar https://www.vaccinnet.be en klik op “Login” of “Of inloggen met itsme of andere 

methodes”. 

 

 
 

 

 
  

https://www.vaccinnet.be/
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Stap 2: Identificeer u via het CSAM-platform of via een andere inlogmethode. 

 

 
 

Stap 3: Lees en accepteer de gebruikersvoorwaarden van Vaccinnet. 

 

 
 

Stap 4: Vul uw RIZIV-nummer in in de voorziene ruimte. 
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Stap 5: Vul de nodige informatie in in het aanvraagformulier. 

 

 
 

Stap 6: Controleer uw gegevens en bevestig door op de knop “Bevestigen” onderaan de pagina te klikken. 

(Als u eerst nog iets wilt aanpassen, klikt u op “Vorige”.) 
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Stap 7: De aanvraag is nu geregistreerd en moet worden goedgekeurd door een beheerder van Vaccinnet. 

Dit kan enkele uren in beslag nemen; u hoeft hiervoor verder niets te doen. 

 

 
 

Stap 8: Zodra de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt u een bevestigingsmail op het emailadres dat u 

tijdens uw registratie invulde. U kan zich dan aanmelden op Vaccinnet. 
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2.2 DE EERSTE KEER DAT U ZICH AANMELDT 

Stap 1: Ga naar https://www.vaccinnet.be en klik op “Login” of “Of inloggen met itsme of andere 

methodes”. 

 

 
 

Stap 2: Identificeer u via het CSAM-platform of via een andere methode. 

 

 
 

Stap 3: De eerste pagina van het beveiligde gedeelte van Vaccinnet wordt geopend. Hier dient u ook de 

gebruikersvoorwaarden na te lezen en te accepteren. 

 

https://www.vaccinnet.be/
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Stap 4: Als u gelinkt bent aan meerdere zorginstellingen, kan u op deze pagina kiezen voor welke entiteit 

u zich wenst aan te melden. Dit doet u door op de naam van de desbetreffende entiteit te klikken. 

 

 
 

2.3 TOEGANG TOT VACCINNET VOOR ANDERE VACCINNATOREN 

Administratieve medewerkers en/of artsen in opleiding (bv. HAIO) dienen toegevoegd te worden door 

een erkende arts die al toegang heeft tot Vaccinnet. De procedure hiervoor wordt hieronder beschreven. 
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3 (ONT)KOPPELEN VAN MEDEWERKERS 

3.1 KOPPELEN VAN EEN MEDEWERKER 

Stap 1: Meld u aan op Vaccinnet. 

 

Stap 2: Selecteer “Mijn medewerkers” aan de linkerkant van het scherm. Het scherm met alle medewerkers 

gekoppeld aan de gebruikersgroep opent. 

 

Stap 3: Selecteer “Aanvraag nieuw” onderaan de pagina. 

 

 
 

Stap 4: Vul de benodigde gegevens van de medewerker in. 

 

Stap 5: Selecteer “Opslaan” onderaan de pagina. 
 

 
 

De aanvraag werd nu geregistreerd en dient goedgekeurd te worden door een beheerder. Pas wanneer 

een beheerder de aanvraag heeft goedgekeurd, ziet u het resultaat in Vaccinnet. Dit kan enige tijd duren. 

 

 3. 

2. 
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3.2 ONTKOPPELEN VAN EEN MEDEWERKER 

Stap 1: Meld u aan op Vaccinnet. 

 

Stap 2: Selecteer “Mijn medewerkers” aan de linkerkant van het scherm. Het scherm met alle 

medewerkers gekoppeld aan de gebruikersgroep opent. 

 

Stap 3: Selecteer de gewenste medewerkers. 

 

Stap 4: Selecteer “Aanvraag ontkoppelen” onderaan de pagina. 
 

 
 

Stap 5: Controleer op het overzichtsscherm of de informatie over de medewerker die u wenst te 

ontkoppelen klopt. 

 

Stap 6: Selecteer “Akkoord”.  
 

 
 

De aanvraag werd nu geregistreerd en dient goedgekeurd te worden door een beheerder. Pas wanneer 

een beheerder de aanvraag heeft goedgekeurd, ziet u het resultaat in Vaccinnet. Dit kan enige tijd duren. 

 

 

Er moet altijd minstens één persoon gekoppeld zijn aan een 

zorginstelling. Als er slechts één persoon gekoppeld is aan jouw entiteit, 

gelieve deze persoon niet te ontkoppelen alvorens een nieuwe persoon 

wordt gekoppeld. 

2. 

3. 

4. 

6. 
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4 REGISTRATIE VAN EEN VACCINATIE 

Alle vaccinaties die toegediend worden in het kader van COVID-19 moeten zo correct en volledig mogelijk 

geregistreerd worden in Vaccinnet. Dit is belangrijk, zowel voor de gevaccineerde personen als voor de 

opvolging van het vaccinatiebeleid. 

 

De registratie van toegediende vaccinaties gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts. 

Voor een optimale opvolging van het vaccinatiebeleid en de systematische verzameling van informatie is 

het belangrijk dat dubbele registratie van vaccinaties vermeden wordt. 

 

4.1 INDIVIDUELE REGISTRATIE VAN EEN VACCINATIE 

Wanneer een patiënt individueel gevaccineerd wordt (bijvoorbeeld door een huisarts), is het mogelijk 

deze enkele vaccinatie rechtstreeks in de patiëntenfiche te registreren via de onderstaande procedure. 

 

Stap 1: Navigeer naar de zoekpagina voor patiënten in Vaccinnet. Dit kan op verschillende manieren: 

 

a. Klik op “Zoek persoon” onder “Vaccinatiestatus” aan de linkerkant van het scherm 

b. Klik op “Een vaccinatie registreren” op de startpagina 

 

 
 

 

  

a. 
b. 
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Stap 2: Zoek de patiënt op in Vaccinnet. Het zoeken van een patiënt kan op 2 manieren: 

 

a. Snel zoeken op basis van het rijksregisternummer 

b. Als u het rijksregisternummer niet weet, kunt u zoeken op basis van één of meerdere criteria, 

waaronder: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, … 

 

 
 

 

Om een patiënt op te zoeken in Vaccinnet, moet steeds bevestigd worden 

dat er een medische link met de patiënt bestaat. Als dit niet bevestigd 

wordt, zal het systeem een foutmelding tonen. 

 

Stap 3: Selecteer de correcte patiënt door te klikken op zijn/haar naam. Het vaccinatieschema van de 

patiënt opent nu. 

 
  

a. 

b. 
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Stap 4: Selecteer “Toevoegen vaccinatie” onderaan de pagina. 

 

 
 

Stap 4: Selecteer het desbetreffende vaccin uit de lijst. Als u twijfelt over de correcte naam van een 

COVID-19 vaccin, raadpleeg Appendix 2. 

 

Stap 5: Vul de nodige informatie over de vaccinatie in: 

a. Vaccinatiedatum: De datum waarop de patiënt gevaccineerd werd. 

 

b. Dosis: Duid aan of de patiënt een halve (0.5) of een volledige (1) dosis van het vaccin kreeg. In de 

meeste gevallen zal dit een volledige dosis zijn. 

 

c. Eventuele nevenwerkingen: Nevenwerkingen voor COVID-19 vaccins worden geregistreerd via 

FAGG. Enkel wanneer FAGG niet beschikbaar is, zal Vaccinnet gebruikt worden om 

nevenwerkingen te registreren. 

 

d. Lotnummer van het vaccin: Het lotnummer dat op de flacon van het vaccin staat. Voor COVID-19 

vaccins is het verplicht om het lotnummer in te vullen in Vaccinnet. Meer informatie over het 

lotnummer vindt u terug in Appendix 2. 

 

 

  

4. 

https://www.fagg-afmps.be/nl
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Stap 6: Selecteer de knop “Ok” onderaan de pagina. 

 

 
 

Stap 7: Controleer of het vaccin zichtbaar is in de vaccinatietabel van de patiënt. Als er nevenwerkingen 

werden aangegeven, wordt dit in de kolom “Opm.” door een “Ja” in het rood aangeduid. 

 

 
 

  

6. 
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4.2 GROEPSREGISTRATIE VAN VACCINATIES (MET .CSV-FILE) 

In Vaccinnet kunt u, naast een individuele registratie, ook een lijst van gevaccineerde patiënten opladen. 

Dit laat u toe om vaccins die op dezelfde dag werden toegediend bij verschillende personen in één keer te 

registreren. 

 

 

Groepsregistraties zijn enkel mogelijk voor bepaalde zorginstellingen 

(bv. woonzorgcentra, ziekenhuizen, bedrijfsgeneeskundige diensten). 

Een groepsregistratie is niet mogelijk voor een artsen- of groepspraktijk. 

 

Stap 1: Download het .csv-bestand via het “Groepsregistratie” menu op Vaccinnet. Dit kan door te klikken 

op het woord “Hier” in de zin. 

 

 
 

Stap 2: Open het gedownloade bestand en vul de gegevens van de gevaccineerde personen in. Dit kan op 

vier manieren: 

 

a. U beschikt over de rijksregisternummers van deze personen. Wellicht beschikt de 

administratie van uw instelling over deze gegevens. 

Vul de rijksregisternummers in in kolom A van het gedownloade bestand. De 

rijksregisternummers mogen enkel bestaan uit cijfers, en mogen dus geen spaties, puntjes 

of streepjes bevatten. Als u de rijksregisternummers invult, hoeft er geen bijkomende 

informatie ingevuld te worden. 

 

b. U beschikt niet over de rijksregisternummers van deze personen. 

In dit geval moet u de kolommen “Naam” (kolom B), “Voornaam” (kolom C), 

“Geboortedatum” (kolom D), en “Postcode” (kolom E) invullen. Om de patiënt juist te 

kunnen identificeren moeten al deze kolommen worden ingevuld voor deze patiënt. Het 

postnummer is dat van de patiënt, en niet dat van de zorginstelling die vaccineert. 

 

c. U beschikt over alle gegevens van deze personen. 

Als u dit wenst, kan u alle kolommen (A t.e.m. E) invullen. Als u deze optie kiest is het 

belangrijk dat alle kolommen worden ingevuld; er mag geen kolom worden leeggelaten. 
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d. De persoon heeft geen rijksregisternummer maar wel een BIS-nummer. 

Voor deze personen plaatst u in de kolom “PERSNR” (kolom A) het BIS-nummer in plaats 

van het rijksregisternummer. Voor personen met een BIS-nummer mag u geen andere 

kolommen invullen. De BIS-nummers mogen enkel bestaan uit cijfers, en mogen dus geen 

spaties, puntjes of streepjes bevatten. Meer informatie vindt u ook in de sectie “4.3.1 

Grensarbeiders of mensen met een BIS-nummer”. 

 

 
 

 

 

Gebruik steeds het sjabloon van Vaccinnet en verander niets aan de 

indeling of hoofding (titelrij) van dit bestand. Als u aanpassingen maakt, 

is het mogelijk dat het opladen van de groepsregistratie niet werkt. 

 

De patiënten die in éénzelfde .csv-bestand opgelijst worden, dienen 

allemaal hetzelfde vaccin met hetzelfde lotnummer gekregen te hebben 

én gevaccineerd te zijn op dezelfde datum. Maak dus per lotnummer en 

per dag een nieuw .csv-bestand aan. 

 

Als een patiënt beschikt over een BIS-nummer kan u dit nummer 

invullen in kolom A. Voor personen met een BIS-nummer mag u geen 

andere kolommen invullen. Meer informatie vindt u in de sectie “4.3.1 

Grensarbeiders of mensen met een BIS-nummer”. 

 

Indien het rijksregisternummer, BIS-nummer, of geboortedatum begint 

met het cijfer ‘0’, dient de kolom gedefinieerd te worden als tekst. Dit 

dient opnieuw gedaan te worden iedere keer het bestand geopend 

wordt. Meer informatie vindt u in de sectie “4.3.2 Rijksregisternummer, 

BIS-nummers of geboortedata startend met ‘0’”. 

 

Er kunnen maximaal 499 patiënten in één bestand geregistreerd worden. 

 
  

a. 

b. 

c. 

d. 
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Stap 3: Sla het bestand op als een .csv-bestand. 

 

Een bestand opslaan als .csv in Excel 

 

Stap 1: Klik op “Bestand” of “File”. 

 

 
 

Stap 2: Selecteer “Opslaan als” of “Save as”. 

 

 
 

Stap 3: Kies voor het bestandsformaat “CSV” en selecteer nadien “Opslaan” of “Save”. 
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Stap 4: Meld u aan op Vaccinnet. 

 

Stap 5: Selecteer “Groepsregistratie” aan de linkerkant van het scherm en selecteer daarna “Choose File”. 

 

Stap 6: Selecteer het .csv-bestand op uw computer, laadt dit op en klik op “Genereer lijst”. 

 

 
 

Stap 7: Vul de nodige informatie over de vaccinatie in: 

a. Type vaccin: Selecteer het desbetreffende vaccin uit de lijst. Als u twijfelt over de correcte naam 

van een COVID-19 vaccin, raadpleeg Appendix 2. 

 

b. Vaccinatiedatum: De datum waarop de patiënten gevaccineerd werden. 

 

c. Lotnummer van het vaccin: Het lotnummer dat op de flacon van het vaccin staat. Voor COVID-19 

vaccins is het verplicht om het lotnummer in te vullen in Vaccinnet. Meer informatie over het 

lotnummer vindt u terug in Appendix 2. 

 

Stap 8: Vaccinnet toont u de lijst met personen zoals ze officieel gekend zijn. Vink de personen vermeld in 

de lijst aan/uit om een selectie van te maken van de personen waarvoor u de vaccinatie in groep wenst te 

registreren. 

 

 

5. 

6. 

8. 

7. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
20.01.2021 Vaccinnet – Handleiding voor artsen en medewerkers pagina 20 van 37 

4.3 BELANGRIJKE UITZONDERINGEN 

4.3.1 Grensarbeiders of mensen met een BIS-nummer 

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer dat toegekend wordt aan personen die niet 

ingeschreven zijn in het rijksregister, maar die toch nauwe en stabiele relaties onderhouden met België. 

 

Patiënten die niet beschikken over een rijksregisternummer maar wel over een BIS-nummer kunnen ook 

geregistreerd worden via een groepsregistratie. Het BIS-nummer vervangt dan het rijksregisternummer. 

Voor deze personen plaatst u in de kolom “PERSNR” (kolom A) van het .csv-bestand het BIS-nummer in 

plaats van het rijksregisternummer. Voor personen met een BIS-nummer mag u geen andere kolommen 

invullen. 

 

Wanneer u een vaccinatie voor deze patiënten oplaadt in Vaccinnet, worden deze patiënten 

hoogstwaarschijnlijk niet meteen gevonden door Vaccinnet. Wat u moet doen wanneer dit probleem zich 

voordoet, vindt u terug in sectie “4.4.3 Personen worden niet gevonden door Vaccinnet”. 

 

 

Aanmaken van een BIS-nummer door een arts of sociaal secretariaat 

 

Artsen en sociale secretariaten kunnen een BIS-nummer aanmaken als de patiënt hier nog niet 

over beschikt. Dit kan enkel in aanwezigheid van de patiënt en op voorwaarde dat de patiënt een 

geldig identiteitsdocument voorlegt waarvan de minimale identificatiegegevens (MID) kunnen 

worden ingevuld bij het genereren van het BIS-nummer. 

 

Stap 1: Identificeer u als arts op de toepassing “Automatische aanmaak van een Bisnummer 

(INSZ)” - eHealthCreaBis. 

 

Stap 2: Vul de nodige informatie in het formulier in. Gebruik hiervoor een geldig 

identiteitsdocument dat voorgelegd wordt door de patiënt, en vul zo veel mogelijk informatie in 

(o.a. minimale identificatiegegevens, het adres in België, het adres in het buitenland, …). Het BIS-

nummer wordt dan toegekend en meegedeeld aan de arts. 

 

Stap 3: In het medisch dossier van de patiënt dient u de documenten te vermelden die door de 

patiënt werden voorgelegd (bv. paspoortnummer en plaats van uitreiking van het paspoort, of 

rijbewijsnummer en land van uitreiking van het rijbewijs). 

 

Stap 4: Verstuur elk relevant bewijsdocument van de identiteit (bv. kopie van de buitenlandse 

identiteitskaart, rijbewijs, …) naar identification@ksz-bcss.fgov.be. 

 

Stap 5: Deel het BIS-nummer mee aan de patiënt en gebruik dit nummer om de vaccinatie te 

registreren in Vaccinnet (in plaats van een rijksregisternummer). 

 

Meer informatie? Klik hier (link). 

 

 

 

  

https://www.ehealth.fgov.be/rnconsult/manage/
https://www.ehealth.fgov.be/rnconsult/manage/
mailto:identification@ksz-bcss.fgov.be
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis
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4.3.2 Rijksregisternummer, BIS-nummers of geboortedata startend met ‘0’ 

Sommige rijksregisternummers, BIS-nummers of geboortedata zullen starten met een ‘0’. Wanneer u deze 

nummers ingeeft in Excel kan dit problemen opleveren omdat Excel de begin-nullen automatisch 

verwijderd. Excel denkt immers dat u een fout hebt gemaakt en dat deze begin-nullen niet correct zijn. 

Wanneer dit gebeurt zal het rijksregisternummer, BIS-nummer of de geboortedatum niet meer correct 

zijn. 

 

Om dit te voorkomen is het belangrijk de kolom “PERSNR” (kolom A) en “Geboortedatum” (kolom D) te 

definiëren als tekst. U kunt dit doen door de hele kolom te selecteren en dan het volgende menu te 

openen: 

 

  
 

Deze instelling staat automatisch ingesteld als “Standaard” (of “General”). Verander deze instelling via het 

uitklapmenu naar “Tekst” (of “Text”). Hierna kunt u de begin-nullen van de betreffende 

rijksregisternummers, BIS-nummers of geboortedata terug invullen en zullen deze niet automatisch 

verwijderd worden. 

 

 

Deze instelling wordt ongedaan gemaakt iedere keer het bestand 

opnieuw wordt geopend. Als u het bestand voor de groepsregistratie in 

meerdere keren zal invullen, is het aangeraden de nummers en data die 

beginnen met een ‘0’ pas in de laatste iteratie in te vullen net voor u het 

bestand oplaadt in Vaccinnet. Hierdoor kunnen er geen onverwachte 

fouten in het bestand sluipen. 
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4.4 MOGELIJKE FOUTMELDINGEN BIJ GROEPSREGISTRATIES 

4.4.1 “Er is geen titelrij in het CSV-bestand. Gelieve op lijn 1 een titelrij te plaatsen waarin minstens 
‘PERSNR’ staat.” 

 
 

Waarschijnlijk hebt u onbewust de indeling of hoofding (titelrij) van het .csv-bestand aangepast. Gelieve 

het bestand opnieuw te openen en te zorgen dat de indeling en titelrij dezelfde zijn als in het 

oorspronkelijke bestand. Gebruik bij voorkeur steeds het sjabloon dat werd aangeleverd door Vaccinnet. 

4.4.2 Foutmeldingen over bepaalde lijnen in het .csv bestand 

 
 

Waarschijnlijk bevatten deze lijnen een kleine fout. Een vaak voorkomend probleem is dat de kolommen 

“PERSNR” en “Geboortedatum” niet gedefinieerd werden als tekst en hierdoor de “0” vooraan het 

nummer verdwenen is. Hierdoor kan Vaccinnet de correcte persoon niet vinden. 

 

Om fouten te corrigeren, kan u het bestand openen in ‘Kladblok’. Een andere methode is het bestand 

opnieuw te openen in Excel, de fouten te corrigeren en het bestand opnieuw op te slaan als een .csv-

bestand. Meer informatie vindt u in sectie “4.3.2 Rijksregisternummer, BIS-nummers of geboortedata 

startend met ‘0’”. 
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4.4.3 Personen worden niet gevonden door Vaccinnet 

 
 

Het is mogelijk dat een persoon nog niet in de database van Vaccinnet is opgeladen. Wanneer u een 

vaccinatie probeert te registreren voor deze persoon, zal u de bovenstaande foutmelding krijgen. Dit 

komt vaak voor bij personen met een BIS-nummer. 

 

Wanneer u een foutmelding te zien krijgt dat bepaalde personen niet gevonden werden, zal Vaccinnet in 

de komende 24 uren automatisch op zoek gaan naar de gegevens van deze missende personen. Als de 

juiste gegevens worden gevonden, worden deze personen toevoegen aan de database van Vaccinnet. 

 

Na 24 uren moet u in Vaccinnet de vaccinaties van deze missende personen dus opnieuw registreren. 

Laadt in Vaccinnet een nieuw .csv bestand op met daarin enkel de gegevens van de personen die de dag 

voordien niet gevonden werden. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze nu toegevoegd aan Vaccinnet en kan u de 

registratie uitvoeren. Om dubbele registraties te verwijderen is het belangrijk dat in dit .csv-bestand 

enkel de gegevens staan van de missende personen. 
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4.4.4 “Voor deze personen bestaat reeds zo’n vaccinatiemoment” 

 
 

Voor deze patiënten werd reeds een vaccinnatie geregistreerd met hetzelfde vaccin op dezelfde datum. 

Vaccinnet laat niet toe om een dubbele registratie uit te voeren. Controleer grondig de vaccinatiedatum 

en maak de nodige aanpassingen. 

 

4.4.5 “De laatste waarde mag niet eindigen met het lijstscheidingsteken ';'” 

 
 

Controleer of alle velden ingevuld zijn. Als kolom B (“Naam”) ingevuld wordt, dienen de volgende 

kolommen C (“Voornaam”), D (“Geboortedatum”), en E (“Postnummer”) ook ingevuld te zijn voor deze 

patiënten. De makkelijkste oplossing hiervoor is enkel de rijksregisternummers of BIS-nummers van de 

patiënten in te vullen en de overige kolommen leeg te laten. 
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4.5 REGISTREREN VAN EEN TWEEDE DOSIS VAN EEN VACCIN 

Wanneer patiënten een tweede dosis van een vaccin krijgen, is het belangrijk dat ook de tweede dosis 

geregistreerd wordt in Vaccinnet. Dit kan gedaan worden via dezelfde stappen als een eerste (individuele 

of groeps)registratie. 

 

Om een tweede dosis te registreren, dient u een nieuwe vaccinatie toe te voegen, zoals uitgelegd in de 

secties “4.1 Individuele registratie van een vaccinatie” of “4.2 Groepsregistratie van vaccinaties (met .csv-

file)”. Hierbij is het wel belangrijk dat de vaccinatiedatum verschillend is van het eerste 

vaccinatiemoment. Het type en lotnummer kan, indien nodig, hetzelfde zijn. 
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5 CONSULTEREN EN/OF WIJZIGEN VAN EEN VACCINATIE 

5.1 CONSULTEREN EN/OF NEVENWERKINGEN TOEVOEGEN 

 

 

Het primaire kanaal om nevenwerkingen voor COVID-19 vaccins aan te 

geven is FAGG. De link is terug te vinden in de vaccinatiedetails. 

Nevenwerking worden enkel in Vaccinnet geregistreerd wanneer FAGG 

niet beschikbaar is. Voor andere vaccins kunnen de nevenwerkingen wel 

geregistreerd worden via Vaccinnet. 

 

 

Stap 1: Navigeer naar de zoekpagina voor patiënten in Vaccinnet. Dit kan op verschillende manieren: 

 

a. Klik op “Zoek persoon” onder “Vaccinatiestatus” aan de linkerkant van het scherm 

b. Klik op “Een vaccinatie registreren” op de startpagina 

 

 
 

 
  

a. 
b. 

https://www.fagg-afmps.be/nl
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Stap 2: Zoek de patiënt op in Vaccinnet. Het zoeken van een patiënt kan op 2 manieren: 

 

a. Snel zoeken op basis van het rijksregisternummer 

b. Als u het rijksregisternummer niet weet, kunt u zoeken op basis van één of meerdere criteria, 

waaronder: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, … 

 

 
 

 

Om een patiënt op te zoeken in Vaccinnet, moet steeds bevestigd worden 

dat er een medische link met de patiënt bestaat. Als dit niet bevestigd 

wordt, zal het systeem een foutmelding tonen. 

 

Stap 3: Selecteer de correcte patiënt door te klikken op zijn/haar naam. Het vaccinatieschema van de 

patiënt opent nu. Op deze pagina kan u de vaccinaties consulteren, aanpassen of de gehele vaccinatie 

verwijderen. 

 

Stap 4: Selecteer het vaccin dat geconsulteerd of aangepast dient te worden. Dit doet u door op de naam 

van het vaccin te klikken. 

 

  

a. 

b. 
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Stap 5: U kunt de volgende acties uitvoeren: 

 

 
 

a. Link naar de website van FAGG om nevenwerkingen aan te geven 

 

b. Toevoegen van nevenwerkingen 

Als u nevenwerkingen wenst toe te voegen in Vaccinnet, vinkt u “Ja, zie beschrijving” aan. 

Vervolgens kan u in het veld “Toevoegen nevenwerkingen” de nevenwerkingen 

neerschrijven. Nadat alle nevenwerkingen zijn neergeschreven, drukt u onderaan op 

“Opslaan”. 

 

 

Let er steeds op dat als er geen nevenwerkingen gemeld werden, er niets 

in het tekstveld (bv. een spatie) staat. Als dit wel het geval zou zijn, wordt 

er een melding gemaakt van nevenwerkingen van het vaccin. 

 

c. Toevoegen van bijkomende informatie over de vaccinatie 

Het veld “Toevoegen bijkomende info” is een tekstveld waar u extra informatie kan 

neerschrijven. Nadat alle informatie is ingevoerd, drukt u onderaan op “Opslaan”. 

 

  

a. 

b. 

b. 

c. 

https://www.fagg-afmps.be/nl
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5.2 VERWIJDEREN VAN EEN VACCINATIE 

 

 

U kan een vaccinatie enkel verwijderen als u deze vaccinatie zelf hebt 

geregistreerd. 

 

Stap 1: Navigeer naar de zoekpagina voor patiënten in Vaccinnet. Dit kan op verschillende manieren: 

 

a. Klik op “Zoek persoon” onder “Vaccinatiestatus” aan de linkerkant van het scherm 

b. Klik op “Een vaccinatie registreren” op de startpagina 

 

 
 

 
  

a. 
b. 
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Stap 2: Zoek de patiënt op in Vaccinnet. Het zoeken van een patiënt kan op 2 manieren: 

 

a. Snel zoeken op basis van het rijksregisternummer 

b. Als u het rijksregisternummer niet weet, kunt u zoeken op basis van één of meerdere criteria, 

waaronder: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, … 

 

 
 

 

Om een patiënt op te zoeken in Vaccinnet, moet steeds bevestigd worden 

dat er een medische link met de patiënt bestaat. Als dit niet bevestigd 

wordt, zal het systeem een foutmelding tonen. 

 

Stap 3: Selecteer de correcte patiënt door te klikken op zijn/haar naam. Het vaccinatieschema van de 

patiënt opent nu. Op deze pagina kan u de vaccinaties consulteren, aanpassen of de gehele vaccinatie 

verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

b. 
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Stap 4: Selecteer het vaccin dat verwijderd dient te worden. 

 

 
 

Stap 5: Selecteer “Verwijderen” onderaan de pagina. 

 

 
 

Als u deze vaccinatie niet zelf heeft geregistreerd, kunt u alleen een “Wijziging aanvragen”. 

 

 

  

4. 

5. 
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5.3 WIJZIGING VAN VACCINATIE AANVRAGEN 

Stap 1: Selecteer “Wijziging aanvragen” onderaan de pagina. 

 

 
 

Stap 2: Vul in wat u graag wenst te wijzigen aan de vaccinatie. 
 

 
 

Stap 3: Selecteer “Verzend” onderaan de pagina. De verantwoordelijke arts krijgt nu melding van de 

aanvraag.   
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6 CONTINUÏTEITSPLAN BIJ PROBLEMEN 

Wanneer er iets fout zou gaan met Vaccinnet doen we er alles aan om zo snel mogelijk weer aan de slag te 

kunnen gaan. In tussentijd, gelieve volgende stappen te volgen bij het vaccineren van patiënten. 

6.1 VACCINATIE REGISTREREN: BEWAAR DE GEGEVENS LOKAAL 

Gelieve de onderstaande gegevens te bewaren in een CSV-bestand. Deze kunnen nadien ingegeven 

worden in Vaccinnet. 

• Rijksregisternummer of BIS-nummer 

• Voornaam 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Postcode van de patiënt 

• Vaccinatiedatum 

• Lotnummer van het gegeven vaccin 

 

6.2 VACCINATIE CONSULTEREN: CONSULTEER ANDERE BRONNEN 

U kan de vaccinatiestatus van een patiënt ook consulteren via andere bronnen. Deze zijn: 

 

• Elektronisch Persoonlijk Dossier (EPD) van de patiënt 

o CareConnect GP, Daktari, HealthOne, Prodoc, Pricare, Hector, … 

 

• Portalen 

o CoZo 

o NexusHealth 

o Brussels GezondheidsNetwerk 

o Réseau Santé Wallon 

 

6.3 NEVENWERKINGEN REGISTREREN 

Nevenwerkingen worden geregistreerd op de website van FAGG. Pas wanneer FAGG niet beschikbaar is, 

zal Vaccinnet gebruikt worden voor het registreren van nevenwerkingen. 

  

https://www.fagg-afmps.be/nl
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7 ONDERSTEUNING BIJ PROBLEMEN EN VRAGEN 

 

Deel geen rijksregisternummers, BIS-nummers en andere 

persoonsgegevens via onbeveiligde bestanden met derden. 

 

7.1 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN VRAGEN M.B.T. VACCINNET 

Als u nood heeft aan technische ondersteuning voor de registratie van COVID-19 vaccinaties kan u steeds 

terecht bij de Vaccinnet+ service desk. U kan deze contacteren via telefoon (02 700 63 33) of via e-mail 

(vaccinnetplus@dxc.com). De service desk is geopend van maandag tot zondag van 08u00 tot 18u00. 

 

7.2 ANDERE VRAGEN OF PROBLEMEN MET COVID-19 VACCINATIES 

Als u andere vragen heeft over COVID-19 vaccinaties (bv. bestellingen, leveringen, medische aspecten, …) 

kan u de bevoegde diensten hiervoor contacteren. De contactpunten verschillen per regio: 

• Vlaanderen: vaccinnet@vlaanderen.be 

• Brussel: covid-hyg@ccc.brussels 

• Wallonië: numerogratuit@aviq.be 

• Duitstalige Gemeenschap: babs.lemmens@dgov.be 

 

7.3 VRAGEN OF PROBLEMEN MET ANDERE VACCINS DAN COVID-19 
VACCINS (BV. MAZELEN, TYFUS, ETC.) 

Als u andere vragen heeft over vaccinaties die niet voor COVID-19 bedoeld zijn, kan u de bevoegde 

diensten hiervoor contacteren. De contactpunten verschillen per regio: 

• Vlaanderen: vaccinnet@vlaanderen.be 

• Brussel: covid-hyg@ccc.brussels 

• Wallonië: numerogratuit@aviq.be 

• Duitstalige Gemeenschap: babs.lemmens@dgov.be 

 

 

  

mailto:vaccinnetplus@dxc.com
mailto:vaccinnet@vlaanderen.be
mailto:covid-hyg@ccc.brussels
mailto:numerogratuit@aviq.be
mailto:babs.lemmens@dgov.be
mailto:vaccinnet@vlaanderen.be
mailto:covid-hyg@ccc.brussels
mailto:numerogratuit@aviq.be
mailto:babs.lemmens@dgov.be
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8 APPENDIX 1: AANMELDEN OP VACCINNET 

8.1 AANMELDEN MET DE EID-KAART 

Heeft u een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer, dan kunt u onmiddellijk starten in Vaccinnet. 

Om de kaartlezer te kunnen gebruiken voor Vaccinnet dient deze correct geconfigureerd zijn, net zoals 

voor Tax-on-web. De informatie over het correct installeren en de software hiervoor vindt u op de 

website: http://eid.belgium.be. 

 

Let er vooral op dat er verschillen bestaan naargelang het type computer (besturingssysteem) en de 

browser die u gebruikt voor internet. Voor de meeste systemen kan men de software vlot installeren via 

“Quick Install”. 

 

 

8.2 AANMELDEN MET EEN TOKENKAART 

Een tokenkaart heeft de afmetingen van een bankkaart en bevat 24 persoonlijke codes. Sinds begin 2014 

kunt u de tokenkaart enkel nog met de eID-kaart aanvragen. Deze tokenkaart moet u aanvragen via 

http://www.belgium.be onder “Top online diensten”, “Zich registreren - Token aanvragen”. U moet u 

eerst registreren om daarna de tokenkaart te kunnen aanvragen. Na aanvraag wordt de kaart u per post 

opgestuurd. Normaal ontvangt u de tokenkaart binnen een 4-tal werkdagen. 

 

Zorg dat u de gebruikersnaam en het paswoord kent om in te loggen in Vaccinnet met de tokenkaart. 

Inloggen met de tokenkaart kan altijd en overal, ook zonder kaartlezer. 

 

8.3 AANMELDEN VIA BEVEILIGINGSCODE VIA MOBIELE APPLICATIE 

Om aan te melden met beveiligingscode via mobiele app, moet u deze digitale sleutel eerst activeren. Klik 

op "Aanmelden met eID-kaartlezer" en volg de stappen. Daarna kunt u met een gebruikersnaam en 

wachtwoord inloggen en u krijgt dan een beveiligingscode via de mobiele app. 

 

http://eid.belgium.be/
http://www.belgium.be/
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8.4 AANMELDEN MET ITSME 

Vooraleer u zich kan aanmelden met itsme dient de applicatie geïnstalleerd te zijn op uw mobiele toestel 

en dient u geregistreerd te zijn. 

 

Stap 1: Geef uw gsm-nummer in. 

 

 
 

Stap 2: Wacht op de notificatie van itsme (op uw mobiele toestel) en bevestig uw authenticatie. 
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9 APPENDIX 2: OVERZICHTSTABEL VAN COVID-19 VACCINS 

 

 

Producent: Pfizer–BioNTech 
 

Naam vaccin: Comirnaty 

 

Naam in Vaccinnet: Covid-19 - Comirnaty 

 

Lotnummer: Pfizer–BioNTech vaccins hebben een lotnummer 

met volgend formaat: XX0000 (2 letters, 4 cijfers) 

Bijvoorbeeld: EJ0553 

 

 

 

 

 

Producent: Moderna 
 

Naam vaccin: mRNA-1273 

 

Naam in Vaccinnet: Covid-19 Vaccine Moderna 

 

Lotnummer: Moderna vaccins hebben een lotnummer met 

volgend formaat: 000X00X (3 cijfers, 1 letter, 2 cijfers, 1 letter) 

Bijvoorbeeld: 037K20A 

 


