
 

 

CORRIGEREN VAN EEN FOUTIEVE 

INDIVIDUELE REGISTRATIE 
Versie 3.0 – 30.11.2021 

In deze snelstartfiche wordt uitgelegd hoe u foutief geregistreerde vaccinaties in Vaccinnet kan corrigeren. Volg deze fiche om 

een van de volgende fouten te corrigeren: 

• Een foutief vaccin 

• Een foutieve vaccinatiedatum 

• Een foutieve zorginstelling/entiteit waaronder is geregistreerd 

• Een foutieve patiënt waarvoor is geregistreerd 

 

Om een correctie uit te voeren moet u eerst de foutieve registratie verwijderen in Vaccinnet, en vervolgens een nieuwe 

vaccinatie registreren met de juiste vaccinatiedetails. 

 

Belangrijk! Het schrappen van foutieve registraties en het registreren van de correcte vaccinaties in Vaccinnet moet op 

dezelfde dag uitgevoerd worden. Als u dit niet kan verzekeren, dient u de correctie uit te stellen. Dit is belangrijk om de impact 

op de achterliggende systemen en de vaccinatiecertificaten te minimaliseren. 

 

Opgelet! Om foutief geregistreerde lotnummers te corrigeren moet u andere stappen volgen. Bekijk de betreffende 

snelstartfiche voor meer informatie. 

 

1. ZOEK DE FOUTIEVE REGISTRATIE OP * 
 

Navigeer naar de zoekpagina voor patiënten in 

Vaccinnet: 

• Klik op “Zoek persoon” onder 

“Vaccinatiestatus” aan de linkerkant van 

het scherm 

• Klik op “Een vaccinatie registreren” op 

de startpagina 

 

Zoek vervolgens de patiënt op in Vaccinnet. Het 

zoeken van een patiënt kan op 2 manieren: 

• Snel zoeken op basis van het 

rijksregisternummer 

• Als u het rijksregisternummer niet weet, 

kunt u zoeken op basis van één of 

meerdere criteria, waaronder: naam, 

voornaam, postcode, geboortedatum, 

… 
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2. SELECTEER DE FOUTIEVE REGISTRATIE 
 

Selecteer de correcte patiënt door te klikken op 

zijn/haar naam. Het vaccinatieschema van de 

patiënt opent nu. Selecteer vervolgens de 

vaccinatie die verwijderd dient te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. VERWIJDER DE FOUTIEVE REGISTRATIE ** 
 

Controleer grondig de details van de registratie en 

bevestig dat deze foutief zijn. 

 

Om de registratie te verwijderen, klikt u op de 

knop “Verwijderen” onderaan de pagina. Bevestig 

dit in het volgende scherm via de knop “Ok”. De 

vaccinatie is nu verwijderd. 
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4. REGISTREER DE JUISTE VACCINATIE 
 

In het vaccinatieschema van de juiste persoon klikt 

u onderaan op “Toevoegen vaccinatie” onderaan 

de pagina. 

 

 
 

5. VUL DE JUISTE VACCINATIE-INFORMATIE IN 
 

Selecteer het desbetreffende vaccin uit de lijst, 

en vul de nodige informatie in. 

• Vaccinatiedatum: De datum waarop de 

patiënt gevaccineerd werd. 

• Dosis: Duid aan of de patiënt een halve 

(0.5) of een volledige (1) dosis van het 

vaccin kreeg. Een halve dosis geldt enkel 

voor boosterdosissen. 

• Lotnummer van het vaccin: Het 

lotnummer dat op de flacon van het 

vaccin staat. Voor COVID-19 vaccins is het 

verplicht om het lotnummer in te vullen 

in Vaccinnet. 

• Land van toediening: Dit veld is 

standaard ingesteld op België. Om 

buitenlandse vaccinaties te registreren in 

Vaccinnet bekijk de betreffende 

snelstartfiche. 

 

Selecteer de knop “Ok” onderaan de pagina. 

Controleer nadien of het vaccin zichtbaar is in de 

vaccinatietabel van de patiënt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN 
* Om een patiënt op te zoeken in Vaccinnet, moet steeds bevestigd worden dat er een medische link met de patiënt 

bestaat. Als dit niet bevestigd wordt, zal het systeem een foutmelding tonen. 

** U kan een vaccinatie enkel verwijderen als u deze vaccinatie zelf hebt geregistreerd. Als u de vaccinatie niet zelf 

hebt geregistreerd, kunt u wel een verwijdering aanvragen. U vult in waarom u deze vaccinatie graag wilt 

verwijderen, en de verantwoordelijke persoon krijgt dan een melding van uw aanvraag. 


