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Impact

Deliverable
Realtime bevestiging van de registratie van elke poliovaccinatie in Vaccinnet en eventueel ontsluiting
naar Mijn Burgerprofiel.

Met deze vernieuwde aanpak
ontzorgen we zowel de burgers als de
Personen die de
gemeenten. Beide partijen hoeven zorg/verantwoordelijkhe
niet langer acties te ondernemen voor id dragen over een kind.
de registratie van de poliovaccinatie.

We nemen de adminstratieve last voor de burgers weg. De burger wordt ontzorgd. Burgers
moeten geen bewijs van vaccinatie meer vragen en doorgeven aan de gemeente.
Impactmeting:
- Volledige administratieve ontlasting van de burger.
- Geen enkele burger komt langs op het gemeentehuis voor de registratie van de
poliovaccinatie.

Integratie van alle bouwstenen en API’s nodig voor de
digitalisering van het volledige proces registratie poliovaccinatie.
Overzicht van opgehaalde informatie om juistheid tijdens de registratie poliovaccinatie te
controleren.
Bevestiging dat de registratie poliovaccinatie is gebeurd, men volledig in regel is en de mogelijkheid
om een attest van poliovaccinatie te downloaden.

Vaccinatoren
(administratieve
medewerkers
vaccinatoren)

Registratie moet verplicht gebeuren in Vaccinnet. De FOD Volksgezondheid haalt rechtstreeks
de vaccinatiedata uit Vaccinet/eHealth.
Impactmeting:
Er moet geen bewijs van vaccinatie meer worden agedrukt en meegegeven met de ouders.

Verplichte registratie na poliovaccinatie door de vaccinatoren:
- rechtstreeks in Vaccinnet en stroomt door naar het medisch dossier van de burger eHealth
- registratie in het medisch dossier van de burger rechtstreeks via API van Vaccinnet.

Gemeenten

Dienstverlening wordt geschrapt. De gemeenten hoeven niet meer te registreren welk kind een
poliovaccin heeft gekregen. Eveneens moeten de gemeenten de burgers niet meer aanmanen
om het poliovaccin alsnog toe te dienen. De gemeenten hoeven niet langer de
vaccinatiebewijze te sturen naar de FOD Volksgezondheid.
Als nabij bestuur kunnen de gemeenten wel burgers correct informeren en leren gebruik maken
van Mijn Burgerprofiel. Idealiter is het bewijs van polivaccinatie net zoals coronavaccin
zichtbaar in Mijn Burgerprofiel.
Impactmeting
Meer tijd voor de gemeenten en minder kosten

Aanpassen van productinformatie en proces.
Opleiden van burgers en medewerkers rond e-inclusie.

Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid

De gegevens van Vaccinet zijn zichtbaar in Mijn Burgerprofiel

Ontsluiten van data en
aanpassen van productinformatie en proces.

Aanpassen van de wet van 26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen
poliomyelitis verplicht gesteld wordt
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-10-2000 en tekstbijwerking tot 28-10-2000)
FOD Volksgezondheid
De FOD Volksgezondheid haalt de vaccinatiegegevens rechtreeks uit Vaccinet/Myhealth cfr.
corona vaccinatie. De FOD Volksgezondheid is hiervoor niet langer afhankelijk van de input van
de gemeenten en kan op elk moment de vaccinatiegraad consulteren. De FOD blijft zelf
aanmaningen naar de ouders sturen, die hun kind nog niet gevaccineerd hebben.Vanuit
eHealt/Vaccinet kan een attest naar Mijn urgerprofiel gestuurd worden cfr. corona vaccin.
Impactmeting:
Op elk moment vaccinatie consulteerbaar door FOD Volksgezondheid, niet meer afhankelijk
van de input van gemeenten
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Software en API's aanpassen

Aanpassen van de wet van 26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen
poliomyelitis verplicht gesteld wordt
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-10-2000 en tekstbijwerking tot 28-10-2000)
Burgemeester

Ontheven van deze verantwoordelijkheid.

Digitaal Vlaanderen

Ontsluiten en communicatieplatform.
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Wijzigingen aan software.
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