
 

Bericht in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) 

Wanneer uw patiënt is gevaccineerd bij de GGD, 

ontvangt u automatisch een bericht dat in uw Huisartsen 

Informatie Systeem (HIS) op praktijkniveau binnenkomt.  

Dit doen wij alleen wanneer uw patiënt toestemming 

heeft gegeven om de vaccinatie aan u te melden én 

een BSN heeft. 

 

Doel melding vaccinatieberichten 

Door aanwezigheid van de vaccinatieberichten in uw 

HIS, kunt u snel en adequaat handelen wanneer een 

patiënt zich meldt met klachten gerelateerd aan 

bijwerkingen. 

 

 

Toestemming online en via het callcenter 

Burgers worden online en via het callcenter om 

toestemming gevraagd om vaccinatiegegevens door te 

sturen naar zijn of haar huisarts. Geeft iemand geen 

toestemming, dan worden er geen gegevens gedeeld 

met u.  

 

Meldingsproces 

Bij een vaccinatie van uw patiënt wordt in het 

dataplatform van GGD gecontroleerd of uw patiënt 

toestemming heeft verleend voor het doorsturen van 

deze melding. Vervolgens wordt op basis van de 

persoonsgegevens van de patiënt automatisch bepaald 

bij welke huisarts een patiënt is ingeschreven. Nadat 

deze gegevens in het systeem aan elkaar gekoppeld zijn, 
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wordt een (Edifact) bericht automatisch opgesteld en 

afgeleverd bij Enovation via Zorgmail.  

 

Vanuit Zorgmail wordt het bericht geadresseerd en 

verstuurd naar uw praktijk. U ontvangt het bericht in uw 

HIS, op praktijkniveau. Het systeem werkt vooralsnog 

alleen voor mensen van wie het BSN bekend is. Heeft 

iemand geen BSN of is deze niet doorgegeven, dan 

wordt er ook geen bericht verstuurd. 

 

Welke informatie bevat het vaccinatiebericht? 

Bij het vaccinatiebericht worden de volgende gegevens 

vermeld: 

• BSN 

• Geboortedatum 

• Naam  

• Toegediende vaccin, inclusief batchnummer 

• Datum toediening vaccin 

 

Let op! Het vaccinatiebericht is slechts ter kennisgeving 

voor de individuele patiënt. Deze informatievoorziening 

biedt geen sluitende administratie. U kunt op basis 

hiervan niet filteren en bepalen wie wel of geen vaccin 

heeft ontvangen. Dit komt omdat burgers zelf kiezen of 

ze toestemming geven het bericht te versturen.  

 

 

Hoe ontvangt u de berichten? 

U ontvangt een MEDREC-afleverbericht, dat in de 

meeste gevallen automatisch in uw Huisartsen Informatie 

Systeem wordt verwerkt. Niet elke HIS ondersteunt het 

geautomatiseerd verwerken van het bericht. In dat geval 

ontvangt u eerst een bericht in de inbox van uw HIS, 

waarna u handmatig de melding kunt verwerken.  

 

Als u hier vragen over hebt, kunt u deze stellen aan uw 

leverancier.   

 

Hoe weet u of de koppeling werkt? 

De berichten worden gedurende de dag verzonden en 

kunnen ieder willekeurig moment aankomen. Het kan 

ook gebeuren dat u een dag geen berichten ontvangt, 

dit betekent niet dat het systeem niet goed werkt. Vanuit 

GGD GHOR Nederland wordt de werking van het 

systeem actief gemonitord. Wanneer er onverhoopt 

problemen ontstaan en berichten niet aankomen, wordt 

daar direct op gehandeld. Uiteraard informeren we u  

wanneer dit het geval is. Dit proces richten we nog in 

met LHV.  

 

Hoe vaak ontvangt u een bericht? 

De frequentie van de berichtgeving hangt af van hoe 

groot een praktijk is, de fase van de 

vaccinatiecampagne en hoe de pandemie verloopt.  

 

Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne 

verwachten we meer dan 100.000 inentingen per dag uit 

te voeren. Dat komt neer op gemiddeld 6 tot 8 berichten 

per praktijk per dag, maar dat zou op sommige dagen 

op kunnen lopen naar 20 of meer.  

 

Veiligheid van de koppeling 

We hebben de koppeling met de grootst mogelijke zorg 

ingericht en getest. Er is een uitgebreide test gedaan op 

de technische veiligheid van het systeem (een 

zogenaamde pentest). Daarnaast is ook op het gebied 

van privacy en databeveiliging een grondig assessment 

gedaan en de gehele keten goedgekeurd. Voor de 

berichtgeving werken we samen met partijen die ruime 

ervaring hebben en de hoogste standaarden hanteren. 

 

Berichten met terugwerkende kracht verzenden 

Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, 

worden er ook met terugwerkende kracht berichten 

verzonden van alle vaccinaties die voor 15 maart zijn 

uitgevoerd door de GGD. Deze verzending wordt  

gefaseerd uitgevoerd, zodat er niet ineens tientallen 

berichten tegelijk in uw Huisartsen Informatie Systeem 

terechtkomen. 

 

Omdat het gaat om de verwerking van een groot aantal 

berichten, kiezen we hiervoor in overleg later een 

geschikt moment. We kijken eerst of het systeem stabiel 

werkt in de eerste periode. Ook kijken we of de 

automatische verwerking bij alle HIS-en inmiddels gereed 

is. Uiteraard wordt dit moment apart gecommuniceerd.   

 

Meer informatie 

 

• Heeft u vragen over de verwerking van de berichten 

in uw Huisartsen Informatie Systeem? Neem dan 

contact op met uw leverancier. 

• Heeft u algemene vragen over de berichtgeving? 

Neem contact op met de support afdeling van 

Enovation. 

 

 

 

 

 

 


