
Wat is een .csv-bestand?

CSV is een van de meest eenvoudige 

bestandsformaten. Het bevat alleen gegevens 

en geen opmaak. Daarom is het belangrijk om 

enkele richtlijnen en tips te volgen bij het 

gebruik via Excel.

Structuur van het 

bestand

De eerste rij is een titelrij. Deze 

mag niet gewijzigd of verwijderd 

worden.

Verander dus niets aan de indeling 

of hoofding van het oorspronkelijke 

bestand, anders aanvaardt 

Vaccinnet het bestand niet en zal 

de groepsregistratie niet werken.

Max 500 rijen

Het bestand mag maximaal 500 lijnen bevatten, inclusief 

de titelrij (dus maximaal 499 personen). 

Het cijfer “0” vooraan in een nummerreeks

Indien het rijksregisternummer, BIS-nummer of geboortedatum begint met het cijfer “0”, 

dient de kolom in Excel gedefinieerd te worden als tekst. Zo niet zal Excel de begin-nullen 

uit de ingave verwijderen. Dit dient opnieuw gedaan te worden iedere keer u een nieuw 

bestand aanlegt. Let op, zie ook de tip over het tussentijds opslaan.

Naamgeving van het bestand

De naamgeving van het bestand is vastgelegd. Dit gaat als volgt:

JJJJ-MM-DD_VACCIN_DOSIS_LOTNUMMER.csv

Een .csv-bestand kan enkel data bevatten over eenzelfde lotnummer en eenzelfde datum. 

Maak dus per lot en per dag een nieuw .csv-bestand aan.

Opslaan als

Sla het bestand op als “CSV UTF-8 (door komma’s gescheiden)”.

Tussentijds opslaan?

Opgelet. Hebt u een kolom als tekst gedefinieerd om de 

begin-nullen niet te verliezen, (zie tip over het cijfer “0”) 

weet dan dat deze aanpassingen verloren gaan wanneer 

u het csv-bestand na het opslaan opnieuw heropent in 

Excel.

Bent u van plan om het bestand meerdere malen op te 

slaan en te heropenen, gebruik dan het gewone Excel-

formaat (.xls, of .xlsx). Maar verander verder niets aan 

de indeling van de tabel.

Pas helemaal aan het einde, wanneer u klaar bent om 

het op te laden in Vaccinnet, slaat u het bestand op in 

het.csv-formaat, geschikt voor Vaccinnet.
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Waarvoor staat “PERSNR”?

In de kolom “PERSNR” kan u 

rijksregisternummers of BIS-nummers 

invullen.

Opgelet! Voor personen met een BIS-nummer 

vult u het BIS-nummer in in kolom A 

(“PERSNR”). Voor hen mag u geen andere 

kolommen invullen.


