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Algemeen Nieuwsbericht 

Als zorgverlener en mogelijke vaccinator ontvang je deze nieuwsbrief van de interregionale werkgroep die de 

registraties van de Covid-19 vaccinatie coördineert. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van 

zaken, de volgende stappen en waar je terecht kan voor ondersteuning.   

Vaccinnet als centraal platform voor de registratie 

van Covid-19 vaccins voor heel België 

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft de Belgische 

vaccinatiestrategie vastgelegd. Via de webapplicatie Vaccinnet worden alle 

Covid-19 vaccins geregistreerd. 

Vanaf 5 januari kan België starten met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. De gemeenschappen 

hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen en zijn zich aan het organiseren om klaar te zijn tegen 

dinsdag 5 januari. Om de Covid-19 vaccinaties in goede banen te leiden gebeurt dit gefaseerd.  

Wat is de vaccinnatiestrategie? 

De vaccinatiestrategie is vastgelegd door de IMC. Deze strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen 

voor vaccinatie. De prioritaire groepen zijn eerst aan de beurt. Dit zijn de bewoners van woonzorgcentra 

(WZC) en het personeel. Nadien zijn andere residentiële zorgvoorzieningen en de ziekenhuizen aan de 

beurt.  

Covid-19 vaccinatie is niet verplicht in België. De gemeenschappen rekenen echter op een maximale 

vaccinatie met voorrang voor de zorg- en welzijnssector. Zowel voor de bewoners als het personeel. 

Wat is Vaccinnet? 

Vaccinnet is het bestelsysteem voor vaccinss die door de Vlaamse Overheid ter beschikking wordt 

gesteld aan vaccinatoren om vaccins te bestellen en toegediende vaccinaties te registreren. In het kader 

van de Covid-19 vaccinaties wordt deze toepassing voor heel België beschikbaar gesteld.  

Vaccinnet zal nationaal gebruikt worden voor de registratie van gezette Covid-19 vaccins en de 

opvolging van eventuele bijwerkingen hiervan. Het platform wordt in dit kader niet gebruikt om Covid-

19 vaccins te bestellen. Voor alle andere vaccins blijft de werking van Vaccinnet ongewijzigd. 
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Afbeelding –Vaccinnet in het kader van Covid-19 vaccins 

Alle registraties moeten centraal beschikbaar en raadpleegbaar zijn, daarom wordt Vaccinnet uitgerold 

naar alle gemeenschappen in België. Dit wil zeggen dat ook Wallonië, Brussel en de Duitstalige 

Gemeenschap de Covid-19 vaccinaties registreren in Vaccinnet vanaf 5 januari. De samenwerking tussen 

alle gemeenschappen rond Covid-19 vaccinatie wordt om die reden Vaccinnet+ genoemd. 

Als gevolg van deze samenwerking zijn er enkele aanpassingen gemaakt aan de 

gebruikersovereenkomst van de webapplicatie. Deze moet je binnenkort bij het inloggen opnieuw ter 

akkoord goedkeuren. Bovendien zal Vaccinnet in twee talen (Nederlands-Frans) beschikbaar worden. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nodige aanpassingen. 

Wat de registratie betreft worden er verder geen functionele wijzigingen gemaakt aan de webapplicatie.  

 

Afbeelding –Vaccinnet in het kader van Covid-19 vaccins: tweetalig NL en FR (zie rechterbovenhoek) 



 

3 
 

Wat is wel nieuw in Vaccinnet? 

- Artsen kunnen zelf medewerkers en artsen in opleiding toevoegen in Vaccinnet.  

- Als de groepspraktijk is aangemaakt in Vaccinet en de verantwoordelijke arts gekoppeld is aan 

deze groepspraktijk, kan de verantwoordelijke arts medewerkers en artsen in opleiding 

koppelen en ontkoppelen van deze groepspraktijk.  

- In bijlage vind je twee handleidingen die beschrijven hoe je dit kan doen, namelijk (1) hoe koppel 

ik een medewerker en (2) hoe ontkoppel ik een medewerker in Vaccinnet. 

- Voor instellingen kan de verantwoordelijke arts, nadat de instelling aangemaakt werd in 

Vaccinnet en gekoppeld werd aan deze instelling, de andere medewerkers koppelen of 

ontkoppelen van deze instelling.  

Opmerking: alvorens de verantwoordelijke arts gekoppeld kan worden aan de instelling of een 

groepspraktijk moet de verantwoordelijke arts al een gekend gebruiker zijn van Vaccinnet. Dit houdt in; 

de inlogprocedure doorlopen en de gebruikersovereenkomst goedkeuren.  

Wat moet ik doen? 

Zoals reeds aangehaald wordt in de eerste vaccinatiegolf, van januari tot en met maart 2021, enkel 

WZC’s en het personeel ervan maximaal gevaccineerd tegen het coronavirus.  

Als je een verantwoordelijke arts bent in een WZC of verbonden bent aan een preventiedienst, ontvang 

je binnenkort meer specifieke informatie over de volgende stappen en bijkomende opleidingen. 

Indien je niet gelinkt bent aan een WZC of een preventiedienst die vanaf 5 januari zal starten met 

vaccineren tegen Covid-19, zal je de komende weken geen communicaties meer ontvangen over 

Vaccinnet. Zodra je in de groep vaccinatoren valt voor de volgende vaccinatiegolf zal jij dan ook meer 

specifieke informatie en opleidingsmateriaal ontvangen.  

 

http://docs.toubipbip.be/docs/4b8fb4eb17e9eaa0.pdf
http://docs.toubipbip.be/docs/4b8fb4eb17e9eaa0.pdf
http://docs.toubipbip.be/docs/fbb97f5627fda950.pdf

