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Bestellen van griepvaccins en registratie van vaccinaties
Geachte collega, geachte heer, geachte mevrouw,
Net zoals de voorbije jaren stelt de Vlaamse overheid ook dit jaar vaccins tegen
seizoensgriep gratis ter beschikking voor de vaccinatie van residenten van
woonzorgcentra en van personen die langdurig opgenomen zijn in instellingen
voor personen met een beperking en psychiatrische patiënten. Omdat de
Wereldgezondheidsorganisatie dit jaar een maand later dan gebruikelijk de
definitieve samenstelling voor de vaccins bepaald heeft, kunt u vaccins Vaxigrip
Tetra® pas bestellen in Vaccinnet vanaf 11 oktober 2019. Dan is er nog ruim
voldoende tijd om te starten met de vaccinatie (aanbevolen na half oktober).
Deze vaccins zijn niet bedoeld voor de personeelsleden.
Vaxigrip Tetra® is een tetravalent griepvaccin, samengesteld volgens de
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor dit griepseizoen en dat
componenten bevat tegen types verwant aan volgende stammen:
•
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
•
A/Kansas/14/2017 (H3N2)
•
B/Colorado/06/2017 (de zogenaamde “B-Victoria-lijn”)
•
B/Pukhet/3073/2013 (de zogenaamde “B-Yamagata-lijn”)
Enkel Vaxigrip Tetra® kan gratis bekomen worden via bestelling in Vaccinnet
(https://www.vaccinnet.be). We vragen om slechts één maal een bestelling te
plaatsen voor deze vaccins. Ga dus best eerst na hoeveel griepvaccins er nodig
zijn voor uw centrum. Levering gebeurt normaal binnen de week na bestelling.
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Indien nog niemand van uw instelling toegang heeft tot Vaccinnet, kunt u dit nog steeds aanvragen per
e-mail naar vaccinnet@vlaanderen.be of door de nodige gegevens in te vullen op het online formulier via
deze website. Met die gegevens wordt de entiteit in Vaccinnet aangemaakt en wordt aan de opgegeven
personen toegang verleend tot Vaccinnet. Instellingen die al eerder toegang hadden tot Vaccinnet moeten
in hun profiel wel de gegevens van de verantwoordelijke arts invullen: naam, voornaam en e-mailadres.
Deze arts moet in Vaccinnet ook toegang hebben tot de gegevens voor uw instelling.
Bestellen van vaccins in Vaccinnet
Vooraleer een bestelling te plaatsen, controleert u best eerst de gegevens voor uw instelling op
https://www.vaccinnet.be.
•

In “mijn profiel” kunt u de voorkeurmomenten voor de leveringen instellen, de correcte
telefoonnummers en de naam van de verantwoordelijke voor de ontvangst van de vaccins.
Controleer best ook of het door u opgegeven e-mailadres het meest aangewezene is voor
communicatie over vaccinaties en of de gegevens voor de verantwoordelijke arts ook kloppen.
Instellingen waar nog niemand toegang heeft tot Vaccinnet, kunnen het online formulier invullen
zoals in een eerder mailbericht meegedeeld. Eventuele wijzigingen mailt u best naar
vaccinnet@vlaanderen.be.

•

Vooraleer een bestelling te plaatsen, controleert u of u voldoende vaccins in één keer kunt
bestellen. Indien dit niet het geval is, laat u dit eerst weten vooraleer een bestelling te plaatsen
(liefst per mail naar vaccinnet@vlaanderen.be), zodat de bestelmogelijkheden kunnen aangepast
worden. Dit aantal kunt u zien in “mijn profiel” of bij de bestelmogelijkheden via “mijn voorraad”.

•

Om een bestelling te plaatsen gaat u naar “mijn voorraad”. Er wordt gevraagd om één enkele
bestelling per seizoen in te voeren voor alle bewoners die willen ingaan op het gratis aanbod. Het
maximum aantal vaccins dat besteld kan worden, werd ingesteld op basis van de ons bekende
gegevens over het aantal bewoners. Uitzonderlijk kan, voor grote hoeveelheden, besteld worden
in twee fasen, bv. indien de capaciteit van uw koelkast(en) ontoereikend is. In dat geval moet u
ons wel contacteren omdat dit niet automatisch voorzien is. Bestel niet te lang voor de voorziene
vaccinatiedatum zodat de vaccins niet te lang ongebruikt in de koelkast moeten blijven liggen
met risico op koudeketen problemen. Normaal gezien worden de vaccins binnen de week geleverd.

•

Wanneer de vaccins geleverd zijn, logt u in op Vaccinnet om de levering te accepteren onder “mijn
bestellingen”. Zo wordt de vaccinvoorraad voor uw instelling aangepast in Vaccinnet.
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Vaccinaties registreren in Vaccinnet
Net zoals voor de andere vaccins wordt gevraagd de vaccinaties te registreren onder de
verantwoordelijkheid van de arts. Dubbele registraties moeten vermeden worden.
Mogen we u vragen om deze vaccinaties correct en zo volledig mogelijk te registreren. Dit is zowel van
belang voor de gevaccineerde als voor het opvolgen van het vaccinatiebeleid. Sedert 2015 wordt dit door
het ministerieel besluit van 29 januari 2015 ter bepaling van het vaccinatieschema voor Vlaanderen
opgelegd voor alle vaccinaties toegediend met vaccins gratis geleverd door de Vlaamse overheid.
• Individuele registratie
Om vaccinaties te registreren kunt u de gevaccineerde persoon opzoeken in Vaccinnet via
“Vaccinatiestatus - Zoek persoon”. Dit kan eenvoudig op naam, voornaam en bv. postcode of
geboortedatum. Dan kijkt u of die persoon in het lijstje staat en klikt u er op de correcte naam. Dit
zoekproces gaat normaal gezien vrij snel. U kunt ook op rijksregisternummer zoeken. Om de vaccinatie te
registreren kiest u: “vaccinatie toevoegen” en selecteert u het vaccin “Vaxigrip Tetra 2019 – Flu” in het
lijstje. U moet enkel nog de vaccinatiedatum invullen en eventueel het lotnummer van het vaccin.
• groepsregistratie
Als alternatief kunt u ook gebruik maken van een groepsregistratie. Op die manier kunt u een lijst
bewoners aan Vaccinnet aanbieden, waarbij vaccins die dezelfde dag toegediend werden, in één keer
kunnen geregistreerd worden. Zo moet u slechts één keer het vaccin selecteren en de vaccinatiedatum
invoeren. Hiervoor wordt een document in Excel meegestuurd (bewonerslijst.xls) dat als vertrekbasis kan
gebruikt worden om een zogenaamd “.csv”-bestand aan te maken dat u in Vaccinnet kunt opladen om de
personen in één keer op te zoeken. Dit is niet de meest elegante methode maar zo spaart u opzoekwerk
uit.
Het is wel belangrijk dat u hier de stappen strikt volgt.
• Als u beschikt over de rijksregisternummers, moet er geen bijkomende informatie ingevuld
worden. De rijksregisternummers moeten enkel bestaan uit cijfers, dus geen spaties of puntjes of
streepjes tussen. De andere kolommen laat u dan leeg. Wellicht beschikt de administratie van uw
instelling over deze gegevens.
• Indien u de rijksregisternummers niet heeft, moeten alle andere velden correct ingevuld zijn.
• Verander niets aan de lay-out of hoofding van het oorspronkelijke bestand, anders zal de
groepsregistratie niet werken.
Eenmaal het document ingevuld is, slaat u het op uw computer op als een .csv bestand. Dit bestand mag
u daarna niet meer openen in Excel (en er ook niet op dubbelkikken), omdat dan de kenmerken van de
velden verloren gaan en u het niet meer correct aan Vaccinnet kunt aanbieden. Als u dan op
“Groepsregistratie” klikt, zal Vaccinnet u vragen welk document u wilt aanbieden. U selecteert het .csv
bestand op uw computer.
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Indien u een foutmelding krijgt over bepaalde lijnen, kunt u het bestand corrigeren door het te openen in
“kladblok”. Als alternatief moet u uw origineel Excelbestand corrigeren en opnieuw opslaan als .csv
bestand.
Via deze procedure toont Vaccinnet u de lijst met de overeenkomstige personen zoals ze officieel gekend
zijn. U kunt de personen uit de lijst aan- of afvinken om er een selectie van te maken waarvoor u de
vaccinatie in groep wenst te registreren. Daarna wordt gevraagd de gemeenschappelijke vaccinatiedatum
en het type vaccin (en eventueel lotnummer) in te vullen voor de groep.
Bij problemen kunt u met onze dienst contact opnemen. Mailberichten stuurt u best naar
vaccinnet@vlaanderen.be of u kunt contact opnemen met onze dienst via telefoonnummer 02 453 29 78.
Ook wijzigingen voor toegang tot Vaccinnet geeft u best op dit e-mailadres en nummer door, met alle
nodige gegevens: naam en voornaam, functie, rijksregisternummer en voor de artsen ook het RIZIVnummer. Laat best ook weten wanneer iemand geen toegang meer moet hebben voor uw instelling zodat
we die persoon kunnen ontkoppelen van uw instelling in Vaccinnet.
Vriendelijke groeten,
Digitaal
Dirk
ondertekend door
Wildemeers Dirk Wildemeersch
(Signature)
ch
Datum: 2019.09.13
(Signature) 11:22:39 +02'00'

Dr. Dirk Wildemeersch
Teamverantwoordelijke infectieziektebestrijding en vaccinatie
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