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1 VOORAF 
 

Vanaf midden juni zal de burger zijn vaccinatiecertificaat online kunnen raadplegen (en zelf afdrukken of 
per post laten verzenden). Het is dan nog belangrijker om vaccinatiegegevens snel na de vaccinatie in 
Vaccinnet te registreren. 

Burgers kunnen vanaf midden juni terecht met vragen over dit certificaat op een website (ook nu al via 
basisinfo te vinden op https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat) en bij een centrale helpdesk COVID-
certificaten (nummer: 078 78 78 50). De centrale helpdesk covid-certificaten zal kunnen nakijken of het 
certificaat aanwezig is en eventueel opnieuw versturen. Deze centrale helpdesk krijgt geen inzicht in de 
gegevens in Vaccinnet zelf.   

Indien het vaccinatiecertificaat ontbreekt of niet correct is zal de helpdesk de burger doorsturen naar zijn 
vaccinator. De helpdesk zal meldingen hiervan doorverwijzen naar het telefoonnummer van de lokale 
vaccinatiehelpdesk of noteren en doorsturen naar het e-mailadres van de lokale helpdesk van het 
vaccinatiecentrum. Enkel de vaccinator kan de gegevens in Vaccinnet raadplegen en eventueel aanvullen 
of aanpassen. 

Opm.: deze procedure houdt nog geen rekening met de situatie na de sluiting van de centra. 

2 NAZICHT DOOR HET VACCINATIECENTRUM 
 
Het vaccinatiecentrum is enkel bevoegd om gegevens van de door hen gevaccineerde burgers in 
Vaccinnet en doclr (en de export naar Vaccinnet) na te kijken en eventueel te corrigeren. Alle vragen over 
certificaten kunnen terug verwezen worden naar de centrale helpdesk en FAQ op de website. Verwijs 
burgers die niet in het centrum gevaccineerd werden door naar hun eigen vaccinator voor nazicht. 
 
Problemen door of met registraties van andere vaccinatoren kan je melden en laten rechtzetten via de 
helpdesk van Vaccinnet (vaccinnetplus@dxc.com). Daarna kan je de eigen registratie(s) aanpassen. 
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Als centrum kan je Vaccinnet pas corrigeren indien je zeker bent dat de persoon effectief in het centrum 
geweest is en wanneer en met welk vaccintype hij zijn dosis(sen) heeft gekregen. 
 
Volgende gegevens heb je als vaccinator nodig om de registratie in Vaccinnet na te kijken en eventueel te 
corrigeren: 

- Naam en voornaam / INSZ of BIS-nummer 
- Datum(s) vaccinatie 
- Vaccintype 
- Lotnummer 

 
 
We onderscheiden 3 mogelijkheden: 
 

a) Vaccinatie is volledig te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) (volledig ingevuld 
vaccinatieformulier) of in registratielijst mobiele equipe 
De callcentermedewerker kan nakijken op basis van het INSZ-nummer of de persoon effectief in 
het centrum (of door een mobiele equipe van het centrum) gevaccineerd geweest is. Dit doet men 
door alle afspraken en bijhorende vaccinatieregistratieformulieren in doclr (of een ander 
registratiesysteem) op te zoeken voor deze persoon of de vaccinaties in de registratielijsten van 
de mobiele equipe op te zoeken.  

Er kan een dubbelcheck gedaan worden door de datum(s) te bevragen bij de persoon in kwestie. 
Indien deze info overeen komt, kan men ervan uit gaan dat de upload van doclr (of een ander 
registratiesysteem) naar Vaccinnet of de registratie door het mobiele team in Vaccinnet niet (bvb 
error bij opladen) of niet correct (bvb op verkeerde datum opgeladen) gebeurd is.  
 
De vaccinatie kan rechtstreeks in Vaccinnet geregistreerd/gecorrigeerd worden voor deze persoon 
op basis van de gegevens uit het registratieformulier in doclr (of een ander registratiesysteem) of 
de registratielijst van de mobiele equipe, door de bevoegde personen binnen het centrum 
(gemachtigd door de toeziend medisch expert). Onder punt 5 vind je alle opleidingsmateriaal over 
corrigeren van Vaccinnet terug. 

Als vaccinatiecentrum heb je de vrije keuze: 

- OFWEL krijgt de callcentermedewerker rechten in Vaccinnet zodat hij onmiddellijk (met de burger 
nog aan de lijn) correcties kan doorvoeren, op basis van informatie aangeleverd door de burger 
en controle in Doclr (of ander registratiesysteem). 

- OFWEL zet de callcentermedewerker, na controle in Doclr (of ander registratiesysteem), de 
gegevens van de burger en zijn vaccinatie(s) op een aparte lijst die dan later wordt opgenomen 
door iemand met de juiste rechten binnen het Vaccinatiecentrum. Deze kan dan de aanpassing in 
Vaccinnet doorvoeren.  Op dat moment is er geen direct contact meer met de burger en zal de 
burger er op moeten vertrouwen dat het na x dagen het voor hem wordt opgelost. 
  

b) Vaccinatie is niet volledig te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) maar burger kan 
vaccinatie aantonen met vaccinatiekaart 
Indien er op basis van het INSZ-nummer voor deze persoon in doclr (of een ander 
registratiesysteem) geen geldige afspraken te vinden zijn (geen volledig en correct ingevuld 
vaccinatieregistratieformulier) dan kan de burger met zijn vaccinatiekaart naar het centrum 
komen.  
 
In het centrum kan men een identiteitscontrole doen op basis van de identiteitskaart en de 
authenticiteit, volledigheid (naam, datum, vaccintype en lotnummer) en correctheid van de 
vaccinatiekaart nakijken. Hierbij doe je een dubbelcheck in doclr (of een ander registratiesysteem) 
en controleer je nogmaals of deze burger effectief afspraken heeft gehad en/of vindbaar is in het 
patiëntenbeheer. Indien aan deze twee voorwaarden voldaan is, kan de vaccinatie rechtstreeks in 



 

 pagina 3 van 4 

Vaccinnet geregistreerd/gecorrigeerd worden door de bevoegde personen binnen het centrum 
(gemachtigd door de toeziend medisch expert). 
 
Als de burger wel een vaccinatiekaart voorlegt, maar er in doclr (of een ander registratiesysteem) 
noch in Vaccinnet registraties terug te vinden zijn voor deze persoon, dan verwijs je hem door 
naar zijn huisarts. De uitnodigingsbrief alleen is onvoldoende omdat deze geen bewijs levert dat 
de persoon in het centrum geweest is. 
 
 

c) Vaccinatie is niet te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) noch in Vaccinnet en 
burger heeft geen vaccinatiekaart 
Indien er op basis van het INSZ-nummer van de persoon in kwestie in doclr geen geldige afspraken 
of registratie in patiëntenbeheer (cf. a) en b)) te vinden zijn noch in Vaccinnet een correcte 
registratie gebeurd is en de burger kan geen vaccinatiekaart voorleggen, dan kan het centrum de 
registratie van zijn vaccinatie(s) in Vaccinnet niet corrigeren.  

In dat geval moet het centrum de burger doorverwijzen naar zijn/een huisarts en de procedure 
daar volgen. 

3 SCHETS PROCEDURE HUISARTS (TER INFO VC) 
 

Als er geen enkel bewijs van vaccinatie is (vaccinatiekaartje, vaccinnet, Doclr…) zal de burger zijn huisarts 
moeten contacteren om medisch de verschillende opties te overlopen. 
  
  

a) Deze burger is mogelijk voldoende beschermd. Indien hij geen certificaat nodig heeft, kan de arts 
in samenspraak met de burger beslissen om geen extra vaccinatie te doen. 

b) Indien er enkel bewijs is van 1 dosis maar niet van een 2e dosis (uitzondering Janssen), dan wordt 
opnieuw een 2e dosis toegediend (nu de 3e dosis) om een certificaat van volledige vaccinatie te 
bekomen: 

o Vervolledig het vaccinatieschema met hetzelfde vaccin-type waarvan er wel bewijs 
aanwezig is. Dit kan via het opvangnet eind augustus.  

o Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen dan wordt aangeraden 
een PCR te verrichten. 

c) Indien er werkelijk geen bewijs van de vaccinatie is (dosis 1 + 2) dan moet er opnieuw 
gevaccineerd worden om een certificaat te bekomen. 

o Deze burgers worden in augustus automatisch opgeroepen via het opvangnet. Als de 
burger hierop ingaat zal de burger aan het eind 4 dosissen covid-19 vaccins ontvangen. 

o Voorkeur is om deze vaccinatie met Janssen te doen. De huisarts neemt contact met het 
vaccinatiecentrum om deze om te boeken naar Janssen op basis van zijn medische 
inschatting. Het vaccinatiecentrum kan dit manueel inplannen. 

o Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen dan wordt aangeraden 
een PCR te verrichten. 

d) Buitenlandse vaccinatiebewijzen 
o Input door huisarts via procedure die vanaf 23/6 gecommuniceerd zal worden 

  
 

Opm: Antistoffen laten bepalen door de HA heeft geen meerwaarde. Er is geen evidentie om dit te 
onderbouwen. De interpretatie van serologie is zeer moeilijk, welke mate voldoende bescherming biedt is 
niet gekend. Een asymptomatische infectie kan natuurlijk ook antistoffen creëren. Bovendien zijn niet alle 
serologische testen even geschikt, er moet gecontroleerd worden tegen het S-antigen, maar het blijft 
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moeilijk om hieruit conclusies te trekken. Daarnaast hebben we ook cellulaire immuniteit (T-cellen) dat 
zeer moeilijk te bepalen is. 

 

4 PROCESFLOW 
 

 

 

5 OPLEIDINGSMATERIAAL 
 

• De handleiding Vaccinnet (link) heeft een aparte sectie gewijd aan het corrigeren van foutieve 
registraties, steeds netjes opgesplitst in individueel corrigeren of in groep corrigeren. 

• Er is een aparte fiche ‘Corrigeren van foutieve registraties’ (link) die dezelfde informatie op een 
behapbare manier weergeeft met steeds screenshots waarop alle stappen zijn beschreven. 

• In de FAQ (link) is ook een aparte sectie 6 toegevoegd over het corrigeren van foutieve 
registraties. 

• Voor individueel corrigeren (persoon per persoon) zijn er de snelstartfiches en video’s over elke 
stap: 

o (1) Het verwijderen van een individuele vaccinatie (snelstartfiche / video) 
o (2) Het registreren van de individuele correcte vaccinatie (snelstartfiche / video) 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FHandleiding%2520Vaccinnet%2520v3.6.pdf&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493431969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jBZuXW4z%2FEH24aRYBITyK6bkecLakIvihUkjHqHe5dE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2F20210422_Corrigerenvanfoutieveregistraties_PPT_NL_Finaal.pdf&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493431969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pS1PNWMrXolhiiLi7Qrv4YGwAmDRBUcNBiIsQpLagAk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FFAQ%2520NL%2520v3.6.docx.pdf&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493441962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F9rEFZsmgqrp9UGSMILhIQXKFxzelNZAijJL4m06cO8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FQRC07%2520-%2520Vaccinatie%2520verwijderen%2520v3.1_0.pdf&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493451956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nhsYXCzcUFGZjXLbsg09YF5SwGpcsB%2BMOIZkXPhYkmg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxE9qNWO5TMs&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493461952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rgT9F2ClgOvcbWDP1Qt%2FmbJtZerWU6vfuf%2FOzPtOd1E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FQRC04%2520-%2520Individuele%2520registratie%2520van%2520een%2520vaccinatie%2520v3.1_0.pdf&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493461952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GCCRyY5CQyqJZO%2BxRCpdWiqQ5vjc1D71T1sZjRw82Dc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--p5lCtsZro&data=04%7C01%7Cbert.taelman%40vlaanderen.be%7C2106c7edfa80415af3f208d92b49a09e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637588417493471947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aQvY2lurkcm7YGTJiJnrXGwVGcl6seivqf4Gu1nWNzk%3D&reserved=0

