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Het gebeurt soms dat personen waarvoor je vaccinaties wil registreren, niet worden gevonden in Vaccinnet.  

 

Vooraleer je een aanvraag indient om niet-gevonden personen in Vaccinnet op te laden, controleer je best voor de zekerheid of 

de patiënt al dan niet gevonden kan worden in Vaccinnet. Enerzijds kan je een patiënt zoeken op basis van het 

rijksregisternummer of bisregisternummer. Indien de persoon niet gevonden wordt met het nummer dat je kent, controleer dan 

toch nog eens met andere criteria, want mogelijk kreeg deze persoon een nieuw nummer (zie ook kader onderaan). Anderzijds 

kan je zoeken op basis van één of meerdere criteria, waaronder: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, etc... Controleer 

zeker of alle gegevens juist zijn ingevuld. Het gebeurt vaak dat de naam en voornaam verwisseld worden.  

 

Indien je alle gegevens juist hebt ingevuld, maar je nog steeds de patiënt niet vindt in Vaccinnet, moet je in Vaccinnet een 

aanvraag doen om de niet-gevonden persoon in Vaccinnet op te laden.  

 

VIA DE FUNCTIE GROEPSREGISTRATIE 
 

Ga naar de functie “groepsregistratie” in het linker 

menu. De aanvraag indienen om één of meer 

personen te laten toevoegen, kan op twee 

manieren: 

 

1 Via het CSV-bestand 

De procedure kan u volgen in QRC05a - 

Registreren van vaccinaties in groep. 

 

2 Via manueel toevoegen 

Het is ook mogelijk om patiënten toe te voegen 

aan de lijst in Vaccinnet door op de knop “nieuwe 

lijn” te klikken. 

 

Nadien klik je voor beide manieren op “Geneer 

lijst” en word je doorverwezen naar de 

overzichtspagina “Groepsregistratie”. 

  

Indien je enkel de niet-gevonden personen wil 

opzoeken, klik je op “Aanvragen onbekende 

personen”. 

 

Vanuit het finale overzicht kan je eenvoudig een 

CSV-bestand met de niet-gevonden personen 

exporteren. De niet-gevonden personen dienen de 

volgende dag opnieuw aangeboden te worden in 

Vaccinnet om de vaccinatie te registeren. Deze 

registratie volgt de normale procedure voor 

groepsregistratie.  

 

Let er vooral op dat je de juiste vaccinatiedatum 

invoert en niet de datum van de registratie. 
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AANDACHTSPUNT: INDIEN EEN PERSOON DE VOLGENDE DAG NOG STEEDS NIET GEVONDEN 

 

Als bij het opnieuw aanbieden een persoon de volgende dag nog steeds niet gevonden wordt, dan is er een andere oorzaak. 

Controleer of een van de onderstaande situaties zich voordoet: 

 

- U hebt een TER-nummer gebruikt. TER-nummers kunnen niet gebruikt worden om vaccinaties te registeren in 

Vaccinnet. Een TER-nummer is te herkennen aan de structuur YY.MM.DD-SSS.CC, waarbij MM staat voor de maand van 

aanmaak vermeerderd met 60. Indien MM een waarde heeft van 61 tot 72 is dit een TER-nummer. 

 

- Gebruik een rijksregisternummer of BIS-nummer om de vaccinatie te registreren. Als alternatief kunt u andere 

persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postcode) gebruiken om de vaccinatie te registreren. 

 

- U hebt een oud of verkeerd rijksregisternummer of BIS-nummer gebruikt. Mogelijk hebt u verouderde of foute 

gegevens ingevuld waardoor de personen niet gevonden kunnen worden. 

 

- Zoek het juiste rijksregisternummer of BIS-nummer op voor deze persoon en registreer dan de vaccinatie. Als 

alternatief kunt u andere persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postcode) gebruiken om de vaccinatie 

te registreren. 

 

- De persoonsgegevens kunnen niet eenduidig gelinkt worden aan één persoon. Dit kan zich in uitzonderlijke gevallen 

voordoen wanneer de combinatie van naam, voornaam, geboortedatum en postcode met meer dan één persoon 

overeenkomt. Registreer de vaccinatie voor deze persoon via een individuele registratie. 

 

Indien een persoon de volgende dag nog steeds niet gevonden wordt, via de functie van de groepsregistratie, dan moet u 

contact opnemen met de service desk van Vaccinnet+ (tel. 02/700 63 33). 

 


