Specifiek Nieuwsbericht voor WZC en preventiediensten
Als zorgverlener en mogelijke vaccinator ontvang je de volgende weken deze nieuwsbrief van de interregionale
werkgroep die de registraties van de Covid-19 vaccinatie coördineert. Via deze nieuwsbrieven informeren we je
over de stand van zaken, de volgende stappen en waar je terecht kan voor ondersteuning.

Vaccinnet+ waar staan we?
Vanaf 5 januari kan België starten met de eerste Covid-19 vaccinaties. Wat nu?
De gemeenschappen hebben de handen in elkaar geslagen en zijn zich aan het organiseren om klaar
te zijn tegen 5 januari, want vanaf dan kan België starten met de eerste vaccinaties. De samenwerking
tussen alle gemeenschappen rond Covid-19 vaccinatie in de webapplicatie Vaccinnet wordt om die
reden Vaccinnet+ genoemd.

Wat moet ik doen in Vaccinnet?
Als verantwoordelijke arts van een WZC of arts verbonden aan een preventiedienst zijn jij en jouw
medewerkers verantwoordelijk voor het registreren van gezette Covid-19 vaccins en de opvolging van
eventuele bijwerkingen hiervan in Vaccinnet.
Voor 5 januari moet je nog enkele zaken in orde brengen in Vaccinnet, alsook rekening houden met
volgende aandachtspunten:
-

Als arts heb je normaal al een account op Vaccinnet en werd je reeds aan een entiteit
(groepspraktijk of instelling) gekoppeld.

-

Indien dit niet het geval is ga dan na of jouw Vlaams WZC of Vlaamse preventiedienst al werkt
met Vaccinnet. Indien dit nog niet het geval is, kan je een aanvraag doen via
https://www.laatjevaccineren.be/toegang-tot-vaccinnet-aanvragen-als-zorgvoorziening-voorde-registratie-van-vaccinaties

-

Je bent zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van jouw (extra) medewekers in Vaccinnet. 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. Elke (ont)koppeling
wordt door de beheerder van jouw regio goedgekeurd. Dit kan even duren, wacht dus zeker
niet tot het laatste moment om dit in orde te brengen.

-

Er moet altijd een verantwoordelijke arts gekoppeld zijn aan het WZC of de preventiedienst
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Hoe moet ik Covid-19 vaccinns registeren in Vaccinnet?
Er zijn twee registratiemogelijkheden, namelijk (1) het individueel ingeven van Covid-19 vaccinaties en
(2) in bulk, d.w.z. lijsten van gevaccineerden opladen op Vaccinnet.
Registraties die plaatsvinden in entiteiten zoals woonzorgcentra kunnen in bulk opgeladen worden.
Hiervoor moet een specifiek bestandstype gebruikt worden, namelijk een CSV-bestand. Het is een
bestandstype dat je eenvoudig in Excel kan openen en bewerken. Je krijgt een voorbeelddocument
toegestuurd voor 5 januari. Nadien kan je het voorbeelddoument ook terugvinden bij het algemeen
opleidingsmateriaal. De registraties in bulk komen iets later op Vaccinnet maar meteen in een grote
hoeveelheid.
Dit wordt uitgebreid uitgelegd tijdens de opleiding. Meer informatie hierover volgt de komende
dagen.

Wat kan ik de volgende weken verwachten?
Als gevolg van de gekozen vaccinatiestrategie, gaan in eerste instantie verantwoordelijke artsen van
WZC en arbeidsgeneeskundige instellingen en hun medewerkers al een opleiding kunnen volgen. In
de week van 28 december zal het opleidingsmateriaal beschikbaar zijn en worden er ook live
opleidingssessies georganiseerd via MS Teams. Uitnodigingen voor de opleidingssessies en een link
naar het opleidingsmateriaal zal je in de loop van de week ontvangen.

Wat moet ik zeker doen?
-

Werkt jouw account op Vaccinnet? Kan je vlot inloggen via itsme of via je eID kaartlezer?
Controleer of jouw login nog werkt. Meer info vind je hier: itsme en eID.

-

In Vaccinnet heb je de mogelijkheid om extra medewekers toe te voegen. Heb je jouw
medewerkers al toegang gegeven?

-

Bezorg jouw medewerkers die je zal toevoegen of al hebt toegevoegd in Vaccinnet ook deze
nieuwsbrief, zo wordt alles duidelijk voor iedere Covid-19 vaccinator.
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