
 
 
Vragen webinar “Vaccinatie op afspraak met JCC-Afspraken” 

 

1. Kun je per vaccinatiecentrum een aparte afbeelding van de 'flow' beschikbaar stellen 

via de link? 

 

Ja, per vaccinatiecentrum is dit instelbaar. 

 

2. Kan de flow gepersonaliseerd worden voor elke stad? 

 

Ja, dit is mogelijk, maar we proberen zoveel mogelijk zaken in de standaard procedure te 

verwerken. 

 

3. Kan het binnenmelden ook via Naarmijnafspraak? 

 

Ja, dat kan, maar is nu niet meegenomen. Afhankelijk van de lokale indeling lijkt een fysieke 

aanmelding aan het onthaal wenselijker.  

 

4. Is er geen gezondheidscheck als de afspraak via het call center loopt? 

 

Nee, telefonisch kan dit eenvoudig door de medewerker/vrijwilliger uitgevraagd worden. Alleen 

bij geen klachten krijgt de burger een afspraak. 

 

5. Kunnen we zelf uren aanpassen (bijv. 'trage lijn met mindermobielen?) 

 

Ja, dit kunt u zelf verwerken in uw omgeving. 

 

6. Zit er in het systeem een controle op de minimale tijd tussen eerste afspraak en 

vervolgafspraak? 

 

Nee, dit is aan de medewerker om rekening mee te houden. Het vaccinatiecentrum kan zelf 

bepalen of een burger de vervolgafspraak mag wijzigen of annuleren. 

 

7. Wat staat er precies vermeld op die bon? 

 

Op dit moment voorzien wij geen hardware bij deze uitlevering. Logistiek is dat op zeer korte 

termijn niet mogelijk en uitvoerbaar. Een bon/ticket wordt dan ook niet voorzien. Vanaf 1 maart 

kunnen we dit in overleg wel gaan faciliteren. 

 

8. De vervolgafspraak kan toch wel degelijk alleen aangemaakt worden door een 

medewerker ter plaatse in het centrum? 

 

Ja, welke medewerker (rol) dat gaat doen kunt u zelf bepalen. Iedere medewerker zou dit 

kunnen doen. 

 

9. Kan het binnenmelden en het maken van de 2e afspraak door een andere persoon 

worden uitgevoerd? 

 

Ja, dit is mogelijk. Welke medewerker (rol) dat gaat doen, kunt u zelf bepalen. Iedere 

medewerker zou dit kunnen doen. 

 

10. Kan een vervolgafspraak herboekt worden binnen de opgelegde termijn? 

 

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Zie voor verdere onderbouwing vraag 6. 



 
 

 

11. Moet de vervolgafspraak dan verplicht gebeuren door de vaccineerders? Want pas na 

die stap kan de patiënt als "gereed" aangeduid worden? Ik denk dat het gemakkelijker 

zou zijn als het onthaal ook de vervolgafspraak zou kunnen maken. 

 

Nee, dit is niet verplicht. Zie voor verdere onderbouwing vraag 8. 

 

12. Kan het systeem worden 'uitgebreid', bijvoorbeeld met een reservatiesysteem voor 

collectief vervoer naar het vaccinatiecentrum? 

 

Momenteel niet. Wel zou het mogelijk zijn om aan te geven via een extra veld dat collectief 

vervoer gewenst is. Met een uitdraai kan dit, via de planningstool van de vervoerder, 

ingepland worden. 

 

13. Krijgen we zelf het beheer van de inrichting? 

 

Deels, u krijgt zeker de mogelijkheden de agenda’s te beheren. De inrichting zal door JCC 

Software beheert worden. 

 

14. Is dit enkel een reservatiesysteem? Kan het een ticket met wachtnummer genereren? 

 

Nee het is niet enkel het reserveringssysteem/afsprakensysteem JCC-Afspraken, maar ook 

het klantgeleidingssysteem JCC-Klantgeleiding. Echter momenteel maken we geen gebruik 

van hardware in deze opstelling. Zie voor verdere onderbouwing ook vraag 7. 

 

15. Is het mogelijk om in 'klantbegeleiding' te worden voorzien (bijvoorbeeld de burger via 

een nummer op de bon naar de juiste straat te verwijzen)? 

 

Een bon/ticket wordt momenteel helaas niet voorzien. We voorzien geen hardware bij deze 

uitlevering. Logistiek is dat op zeer korte termijn niet mogelijk en uitvoerbaar. Vanaf 1 maart 

kunnen we dit in overleg wel gaan faciliteren. 

 

16. Hoe ondervangen jullie dat de burger de vervolgafspraak vervroegt (binnen de 3 weken) 

? 

 

Dit is mogelijk door de klant niet zelf de vervolgafspraak te laten wijzigen of annuleren. 

Uiteraard is dat aan het vaccinatiecentrum zelf welke werkwijze ze hierin hanteren. 

 

17. Kunnen wij TJOONER gebruiken gekoppeld aan dit portaal? 

 

We voorzien geen hardware bij deze uitlevering. Logistiek is dat op zeer korte termijn niet 

mogelijk en uitvoerbaar. De applicatie TJOONER wordt dan ook niet voorzien. Vanaf 1 maart 

kunnen we dit in overleg wel gaan faciliteren. 

 

18. Kan vakje 'vervoer noodzakelijk' toegevoegd worden? 

 

Ja, ook andere informatie zou kunnen worden toegevoegd. Zie ook vraag 13. 

 

19. Wat met de logins aangezien er hoogstwaarschijnlijk verschillende medewerkers 

gebruik van moeten maken? 

 

U levert een lijst aan met medewerkers. Wij zorgen er dan voor dat deze medewerkers als 

gebruiker worden ingegeven in het systeem. 

 

 



 
 

20. Is het al duidelijk of de uitnodigingen door de Vlaamse overheid verstuurd worden? Ik 

had begrepen dat dit nog niet zeker was wie de uitnodigingen doet. 

 

Nee, over deze informatie beschikken wij helaas ook niet. Zoals we de informatie 

interpreteren, zijn beide pistes mogelijk. 


