
 

 

KOPPELEN VAN 

MEDEWERKERS 
Versie 3.2 – 10.03.2022 

Om medewerkers/zorgverstrekkers te koppelen of te ontkoppelen moet u toegang hebben tot Vaccinnet en aangemeld zijn bij 

de juiste entiteit. Als u nog geen toegang hebt als verantwoordelijke arts of verantwoordelijke apotheker, dan moet u eerst 

toegang aanvragen. Toegang aanvragen als verantwoordelijke arts staat hier beschreven. Eens u toegang heeft, kan u 

medewerkers/zorgverstrekkers (ont)koppelen aan uw entiteit.  

 

Ook huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen Vaccinnet gebruiken, maar zij moeten toegevoegd worden door hun enige arts-

praktijkopleider die al toegang heeft tot Vaccinnet. 

 

1. KOPPELEN VAN MEDEWERKERS 
 

Klik op “Mijn medewerkers” in de kolom aan de 

linkerkant van het menu. Er opent een scherm met 

alle medewerkers/zorgverstrekkers die zijn 

gekoppeld aan uw entiteit. 

 

Als u een nieuwe medewerker wenst te koppelen, 

klikt u onderaan op “Aanvraag nieuw”. 

 

 
 

2. INVULLEN AANVRAAG 
 

Vervolgens wordt u doorverwezen naar het 

aanvraagscherm, waar u de informatie van de 

medewerker/zorgverstrekker die u wenst te 

koppelen moet invullen.  

 

Vul de benodigde gegevens van de medewerker of 

zorgverstrekker in (Rijksregisternr., Naam, en 

Voornaam).  

Selecteer daarnaast ook wat voor een type 

medewerker/zorgverstrekker u wenst toe te 

voegen. 

 

Bevestig door onderaan op “Opslaan” te klikken. 

 

 
 

 
  

3. AANVRAAG GEREGISTREERD 
 

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. 

 

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/QRC01%20-%20Toegang%20tot%20Vaccinnet%20vragen%20v3.2.pdf


 

 

ONTKOPPELEN VAN 

MEDEWERKERS 
Versie 3.1 – 10.03.2022 

 

Om medewerkers/zorgverstrekker te koppelen of te ontkoppelen moet u toegang hebben tot Vaccinnet en aangemeld zijn bij 

de juiste entiteit. Als u nog geen toegang hebt als erkende arts of apotheker, dan moet u eerst toegang aanvragen. 

 

1. ONTKOPPELEN VAN MEDEWERKERS * 
 

Klik op “Mijn medewerkers” in de kolom aan de 

linkerkant. Er opent een scherm met alle 

medewerkers/zorgverstrekkers die zijn 

gekoppeld aan uw zorgvoorziening. 

 

Als u een medewerker/zorgverstrekker wenst 

te ontkoppelen, vinkt u deze aan in het 

overzicht.  

 

Klik vervolgens op “Aanvraag ontkoppelen”. 

 

 
 

2. BEVESTIGEN VAN DE AANVRAAG 
 

Controleer op het overzichtsscherm of de 

informatie over de 

medewerker/zorgverstrekker die u wenst te 

ontkoppelen klopt. Zo ja, klik op “Akkoord”. 

 

 
 

3. AANVRAAG GEREGISTREERD 
 

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. 

 

 

OPMERKINGEN 
* Er moet altijd minstens één persoon gekoppeld zijn aan een zorginstelling. Als er slechts één persoon gekoppeld is 

aan uw entiteit, gelieve deze persoon niet te ontkoppelen alvorens een nieuwe persoon wordt gekoppeld. 


