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In deze snelstartfiche wordt uitgelegd hoe u een aanvraag kan indienen om een vaccinatieregistratie die niet door u zelf werd 

geregistreerd te verwijderen. Indien de aanvraag tot verwijdering correct is ingediend, kan een beheerder deze goedkeuren of 

weigeren. 

 

1. PATIËNT ZOEKEN * 
 

Navigeer naar de zoekpagina voor patiënten in 

Vaccinnet: 

• Klik op “Zoek persoon” onder 

“Vaccinatiestatus” aan de linkerkant 

van het scherm 

 

Zoek vervolgens de patiënt op in Vaccinnet. Het 

zoeken van een patiënt kan op twee 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, enz. 

 

Selecteer daarna de correcte patiënt door te 

klikken op zijn/haar naam. Het 

vaccinatieschema van de patiënt zal nu openen. 

 

 

 

 

2. VACCINATIE SELECTEREN 
 

In het vaccinatieschema krijgt u alle vaccinaties 

voor de gekozen persoon te zien. Selecteer de 

vaccinatie waarvoor u een aanvraag tot 

verwijdering wil indienen. Dit doet u door te 

klikken op de vaccinatie. 
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3. VACCINATIE VERWIJDEREN ** 
 

Vooraleer een verwijdering aan te vragen moet 

u de vaccinatiedetails controleren. 

 

Nadat u de gegevens hebt gecontroleerd, moet 

u “Verwijdering aanvragen” onderaan de 

pagina selecteren. 

 

 

 

 
 

4. REDEN VOOR VERWIJDERING 
 

Vul de reden in waarom u de vaccinatie wilt 

laten verwijderen en druk vervolgens op 

“Opslaan”. 

 

U wordt verwezen naar een tussenpagina waar 

de details van uw aanvraag tot verwijdering 

worden getoond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw aanvraag tot verwijdering van de 

desbetreffende vaccinatieregistratie is nu 

doorgegeven aan de beheerders. Zij hebben de 

optie deze goed te keuren of te weigeren. 

Indien u op “Terug” klikt, wordt het 

vaccinatieschema van de patiënt geopend. 
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5. AANVRAGEN OPVOLGEN 
 

Navigeer naar de pagina “Mijn correctie 

aanvragen” via het menu aan de linkerkant 

van de Vaccinnet startpagina. 

 

U wordt verwezen naar het overzicht waar al 

uw aanvragen van te verwijderen 

vaccinatieregistraties te zien zijn. In de laatste 

kolom kan u de status van uw aanvraag zien. 

Indien er een groen duimpje (  ) wordt 

weergegeven, betekent dit dat uw aanvraag 

goedgekeurd is. Als er een rood duimpje ( ) 

wordt weergegeven, betekent dit dat uw 

aanvraag is geweigerd. Indien er een teken van 

laden ( ) wordt weergegeven, betekent dit 

dat uw aanvraag in behandeling is.  

 

Wanneer u met uw muis over een specifieke 

vaccinatie zweeft/”hovert”, kan u uw reden van 

aanvraag tot verwijdering herlezen en kan u 

ook de reden zien waarom uw aanvraag tot 

verwijdering is geweigerd. 

 

 

 
 

 

 

 
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 kunt enkel een aanvraag tot verwijdering indien voor een vaccinatieregistratie die u niet zelf heeft geregistreerd. 


