
 

 

CORRIGEREN VAN FOUTIEVE 

REGISTRATIES IN GROEP 
Versie 3.1 – 30.11.2021 

In deze snelstartfiche wordt uitgelegd hoe u foutief geregistreerde vaccinaties in Vaccinnet kan corrigeren. Volg deze fiche om 

een van de volgende fouten te corrigeren: 

• Een foutief vaccin 

• Een foutieve vaccinatiedatum 

• Een foutieve zorginstelling/entiteit waaronder is geregistreerd 

• Een foutieve patiënt waarvoor is geregistreerd 

 

Om een correctie uit te voeren moet u eerst de foutieve registraties verwijderen in Vaccinnet, en vervolgens nieuwe 

vaccinaties registreren met de juiste vaccinatiedetails. 

 

Belangrijk! Het schrappen van foutieve registraties en het registreren van de correcte vaccinaties in Vaccinnet moet op 

dezelfde dag uitgevoerd worden. Als u dit niet kan verzekeren, dient u de correctie uit te stellen. Dit is belangrijk om de impact 

op de achterliggende systemen en de vaccinatiecertificaten te minimaliseren. 

 

Opgelet! Om foutief geregistreerde lotnummers te corrigeren moet u andere stappen volgen. Bekijk de betreffende 

snelstartfiche voor meer informatie. 

 

1. FOUTIEVE REGISTRATIES OPZOEKEN * 
 

Navigeer naar de pagina "Mijn registraties" via 

het menu aan de linkerkant van de Vaccinnet 

startpagina. 

 

U moet nu de gegevens invullen over de 

vaccinaties van een bepaalde groep die u wilt 

verwijderen. De zoekcriteria omvatten: 

• De naam van het vaccin 

• De datum waarop de vaccinaties zijn 

uitgevoerd of de datum waarop de 

gegevens in Vaccinnet zijn ingevoerd 

• Het lotnummer van het vaccin waarmee 

de groep is gevaccineerd (optioneel) 

 

Na het invullen van de zoekcriteria klikt u op 

“Zoek”. 

 

 

 
 

2. PERSONEN SELECTEREN 
 

Als de hierboven ingevulde gegevens 

overeenkomen met een groep vaccinaties die in 

Vaccinnet zijn geregistreerd, zal deze groep in een 

overzichtstabel worden weergegeven. 

 

Vink de personen aan voor wie u de 

vaccinatiegegevens wenst te verwijderen. De 

geselecteerde personen zullen in het grijs worden 

aangeduid. Klik dan op "Naar verwijderen". 
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3. VACCINATIES VERWIJDEREN 
 

U zal worden verwezen naar een tussenpagina, 

waar de vaccinaties die u wenst te verwijderen 

worden getoond. 

 

Bevestig dat u zeker bent dat u deze registraties 

definitief wilt verwijderen door te klikken op de 

knop “Verwijderen”. 

 

 

 
 

4. OVERZICHT LOKAAL BEWAREN 
 

De vaccinaties zijn nu correct verwijderd. Het is 

aangeraden om een overzicht bij te houden van de 

verwijderde vaccinaties door op de knop 

"Afdrukken" te klikken. Bewaar dit overzicht 

lokaal als bewijs dat u de vaccinaties van deze 

personen correct hebt verwijderd uit Vaccinnet. 

 

 
 

5. OPTIONEEL: LIJST VAN VERWIJDERDE PERSONEN OPSLAAN 
 

Tijdens het verwijderen in groep hebt u de 

mogelijkheid om de lijst van verwijderde 

personen op te slaan als CSV-bestand. Als u niet 

meer beschikt over een lijst met de te corrigeren 

personen (bv. op uw lokale computer), moet u dit 

CSV-bestand opslaan om nadien de correcte 

vaccinaties voor deze personen te kunnen 

registreren in Vaccinnet. Zo niet, riskeert u geen 

overzicht meer te hebben van de personen voor 

wie u een nieuwe, correcte vaccinatie dient te 

registeren. 

 

Klik in het overzichtsscherm op de knop “CSV” en 

sla het bestand lokaal op. 
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6. REGISTREER DE JUISTE VACCINATIES 
 

Klik op “Groepsregistratie” in de menubalk. Selecteer het 

correct CSV-bestand via “Kies een CSV-bestand” of sleep 

het CSV-bestand in de voorziene ruimte. 

 

Klik vervolgens op “Genereer lijst” onderaan het scherm, 

om de gegevens op te laden in Vaccinnet. 

 

Opgelet: 

• Controleer altijd dat u correct bent aangemeld 

voor de entiteit waarvoor u vaccinaties wilt 

registreren! Bovenaan het scherm ziet u de 

naam van de entiteit waarvoor u bent 

aangemeld. 

• Controleer steeds de opgeladen gegevens. Het is 

mogelijk gegevens aan te passen rechtstreeks in 

de tabel door op de desbetreffende cel te 

klikken. U kunt ook een nieuwe lijn toevoegen 

en zo gegevens manueel invullen. 

 

 

 
 

 7. VACCINATIE-INFORMATIE INVULLEN  
 

Vul de benodigde informatie over de groepsvaccinatie in 

(vaccinatiedatum, type vaccin en lotnummer). Voor 

COVID-19 vaccins is het verplicht om het lotnummer in 

te vullen in Vaccinnet. 

 

Indien u een vaccinatie met een volledige dosis 

registreert, gelieve dan 1 aan te duiden bij “Dosis”. Voor 

vaccinatie registraties van ½ dosissen, moet u bij 

“Dosis” 0,5 aanduiden. Dit geldt enkel voor 

Boosterdosissen. 

 

Om de vaccinaties te registreren, klikt u op de knop 

“Naar registreren”. 

 

Opgelet: 

• Als er personen niet gevonden werden, 

exporteert u in een latere stap de gegevens van 

deze personen in een nieuw CSV-bestand en 

laadt u dit na 24u opnieuw op. Vaccinnet zal in 

tussentijd op zoek zijn gegaan naar de gegevens 

van deze missende personen. 

• Als u de gegevens van niet-gevonden personen 

wilt laten opzoeken zonder een vaccinatie voor 

andere personen te registeren, kunt u klikken 

op de knop “Aanvragen onbekende personen”. 
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8. BEVESTIGING INFORMATIE 

 

Op dit tussenscherm ziet u een overzicht van de 

registratie die u wilt uitvoeren. Controleer of alle 

gegevens correct zijn en u de registratie uitvoert voor de 

juiste entiteit. 

 

Bevestig de registratie van de vaccinaties via de knop 

“Registreren”. Indien de gegevens niet correct werden 

ingevoerd, drukt u op de knop “Terug” om deze alsnog 

aan te passen. 

 

 

 
 

9. EXPORTEREN GEGEVENS 
 

Het is aangeraden om een overzicht bij te houden van de 

geregistreerde vaccinaties door op de knop "Afdrukken" 

te klikken. Bewaar dit overzicht lokaal als bewijs dat u de 

vaccinaties van deze personen correct hebt geregistreerd 

in Vaccinnet. 

 

Nadat u een groepsregistratie hebt uitgevoerd is het 

belangrijk om te valideren dat de registratie correct is 

doorgevoerd en de vaccinatie is geregistreerd in het 

vaccinatieschema van de personen. Voer een steekproef 

uit bij een tweetal personen via één van de aangeduide 

icoontjes. 

 

Vanuit het finale overzicht kan je eenvoudig een CSV-

bestand met de niet-gevonden personen exporteren. De 

niet-gevonden personen dienen 24 uur later opnieuw 

aangeboden te worden in Vaccinnet om de vaccinatie te 

registeren. Voor meer informatie verwijzen we u door 

naar de handleiding. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN 
* U kunt via deze functie enkel zoeken naar vaccinaties die u (of de entiteit waarvoor u bent aangemeld) heeft 

geregistreerd. Vaccinaties die zijn geregistreerd door iemand anders vindt u via deze functie niet terug. 
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Aandachtspunt bij het opladen van het net geëxporteerde CSV-bestand in Vaccinnet (stap 5) 

 

In het CSV-bestand met de verwijderde registraties dat u exporteert uit Vaccinnet, zie stap 5, worden geen 

rijksregisternummers of BIS-nummers opgenomen vanwege GDPR-redenen. Enkel de naam, voornaam, geboortedatum en 

postcode worden weergegeven. 

 

Let op! Aangezien Vaccinnet enkel Belgische postcodes herkent, zullen er in het geëxporteerde CSV-bestand geen 

buitenlandse postcodes worden weergegeven voor personen met een domicilieadres in het buitenland. Het postcode-veld 

voor deze personen zal leeg zijn. U kan de vaccinatie voor deze personen daarom niet registreren via een groepsregistratie. Bij 

het opladen van het CSV-bestand in Vaccinnet kan u deze personen verwijderen uit de overzichtstabel. 

 

Voor deze personen kan u de juiste vaccinatie ENKEL via een individuele registratie uitvoeren. Zoek deze personen 

individueel op in Vaccinnet op basis van de naam, voornaam en geboortedatum en registreer de correcte vaccinatie per 

persoon. 

 

 


