HANDLEIDING VACCINATIE

Het is zover, apothekers mogen het Covidvaccin toedienen in de apotheek. In deze handleiding
lichten we toe welke stappen je dient te zetten om het vaccineren in uw apotheek te starten.
FarmaFlux heeft het nodige gedaan om de registratie vlot en snel te laten verlopen. We maken
opnieuw gebruik van een eForm (pop-up) die op je pc-scherm verschijnt. Apothekers die al
sneltesten hebben uitgevoerd, zijn hiermee vertrouwd.

1. ACTIVATIE OP VACCINET
Om het vaccineren in de apotheek te kunnen registreren dient elke apotheker-titularis zich eerst aan
te melden op de website vaccinnet.be met behulp van haar/zijn eID. Klik op deze link en volg het
stappenplan.
Eens je alle stappen heeft doorlopen, wordt FarmaFlux hiervan op de hoogte gebracht en zorgen wij
voor de activatie van je apotheek, zodat je toegang hebt tot de eForms, de registratietool voor de
vaccinatie in je apotheek.
Gelieve er rekening mee te houden dat deze activatie pas na 12 uur een feit is. Indien je dan nog
geen toegang hebt, gelieve ons te contacteren via vaccination@farmaflux.be
Indien je op een eForm in je software klikt zonder dat je je bij Vaccinnet.be hebt aangemeld, zal je
een scherm zien waarop staat dat je je eerst moet aanmelden bij Vaccinnet om de eForms te
activeren.
Probleem met inloggen?
Raak je niet ingelogd bij Vaccinnet? Dan ben je misschien nog niet aangemeld. Klik hier om je
toegang aan te vragen.
Hou de communicatie van je softwarehuis in de gaten, zodat je weet op welke manier het eForm in je
pakket geprogrammeerd is en hoe je dit kan oproepen.
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2. INVULLEN EFORM
Opgelet Je kan enkel een vaccin registreren dat je zelf hebt toegediend.
Deze video toont je hoe je het eForm moet invullen of lees hier de instructies. Eens je account
geactiveerd is, is het mogelijk een vaccinatie te registreren nadat je het vaccin hebt toegediend. Op
het eForm (zie afb. hieronder) zijn de twee eerste rubrieken met de patiëntgegevens en de gegevens
van de zorgverstrekker al ingevuld.
Daaronder bevindt zich de rubriek: Gegevens toegediend vaccin die je verplicht dient in te vullen.

Vaccin: klik op het pijltje achteraan om het type vaccin te kiezen dat je hebt toegediend
Datum toediening: wordt automatisch ingevuld bij het openen
Toegediende hoeveelheid: hier staat standaard ‘volledige dosis’. Indien je echter slechts een halve
dosis hebt toegediend, klik je op het pijltje achteraan en selecteert ‘halve dosis’
Lotnummer: vul het lotnummer in dat zich op de flacon of op de spuit van het vaccin bevindt
Referentienummer: wordt automatisch ingevuld bij het openen
Bijwerkingen: hier heb je de mogelijkheid om eventuele bijwerkingen te noteren (vrije tekst)
Zo gauw het eForm ingevuld is, klik je op verzenden (knop onderaan rechts)
eForm opslaan
Indien je bijvoorbeeld beslist om ’s morgens de eForms van de patiënten die je die dag gaat
vaccineren al in te vullen met de naam van het vaccin en de toegediende dosis, dan kan je dat doen
door op opslaan te klikken (knop onderaan links). Eens je de vaccins hebt toegediend, kan je
eventuele bijwerkingen noteren en op Verzenden klikken.
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3. CHECKEN VAN DE EFORMS
Net als bij de sneltesten kan je in de Vision app alle opgeslagen en verzonden eForms raadplegen.
1. Kies in veld ‘Type’ met behulp van het pijltje achteraan voor vaccination registration (en niet voor
covid-19 test).
2. Maak ook een keuze met behulp van het pijltje in het vakje onder Status en kies ofwel ‘in progress’
ofwel ‘completed’. Je ziet nu een overzicht van de eForms. (zie afb. hieronder)
3. Nieuw: wil je een vaccin opzoeken dat je in het verleden hebt toegediend, dan kan je in het vakje
met Van/tot de datum ingeven en krijg je een maximum van 200 lijnen te zien.

4. NUTTIGE LINKS & OPLEIDINGEN
Meer informatie en opleidingsmateriaal kan je terugvinden op de volgende platformen:
• Voor Vlaanderen: Laat je vaccineren - home - Laat je vaccineren

Alvast hierbij een greep uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•

Volg een van de opleidingen (kalender tot 30/09/22)
Handleiding Vaccinnet
FAQ Vaccinnet
Een individuele vaccinatie consulteren
Een foutieve individuele vaccinatie corrigeren
...

Meer op:
https://www.laatjevaccineren.be/werken-met-vaccinnet-opleidingsmateriaal
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/getTips.do
•
•
•

Voor Brussel: Brussels Health Network
Voor Wallonië: Vaccination | AVIQ
Voor de Duitstalige Gemeenschap: Ostbelgien Live - Vaccinnetplus
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•

Op apb.be: Vaccinatie in de apotheek (info per regio)

5. DEACTIVATIE DIENST VACCINNET
Wens je de dienst Vaccinnet te deactiveren? Klik dan hier en vul het formulier in.

Heb je nog vragen, dan kan je ons contacteren via vaccination@farmaflux.be.

Het FarmaFlux team wenst je veel succes met dit vaccinatieproject.
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