HKVI - uitzonderingsroute voor het coronabewijs
● Test-, herstel- en
vaccinatiebewijs
● Nederlandse en
internationale QR
● Direct verklaringen
aanmaken door
zorgverleners

Wat is HKVI?
• HKVI is het webportaal van het
Ministerie van VWS waarmee u
als arts of hulpverlener een test, herstel- en/of vaccinatieverklaring kunt maken voor uw
patiënt. U vult de gegevens in
en maakt een PDF met de juiste
QR-codes voor het test-,
herstel- of vaccinatiebewijs.
• HKVI is een invoerportaal, het
slaat géén gegevens op.
• HKVI is onderdeel van de
uitzonderingsroute voor het
genereren van een test-,
herstel- of vaccinatiebewijs.

Wanneer gebruikt u HKVI?
Elke vaccinatiezetter heeft de wettelijke
verplichting een Europees Digitaal
Corona Certificaat (EU DCC) te leveren
op basis van een test, herstel- of
vaccinatiebewijs. Met HKVI kunt u aan
deze verplichting voldoen.
Een burger komt bij u wanneer hij/zij
zelf geen coronabewijs kan generen via
CoronaCheck – in de app of op de
website – en de centrale helpdesk
inschat dat dit de juiste oplossing is. De
burger zal bij u komen:
●
●

om een test-, herstel- of
vaccinatiebewijs aan te vragen;
als een datacorrectie wordt
uitgevoerd en een tijdelijk
coronabewijs nodig is.

U gebruikt HKVI bijvoorbeeld:
●

Als uw patiënt zelf de gegevens niet kan ophalen via de CoronaCheck-app of website, bijvoorbeeld omdat
deze gegevens niet bij de GGD of het RIVM bekend zijn.

●

Als uw patiënt niet in staat is om zelf de gegevens op te vragen, bijvoorbeeld omdat hij niet digitaal vaardig
is of niet over de middelen en mogelijkheden beschikt. Ook het CIBG kan hierbij ondersteunen.

●

Als de data onjuist in de systemen staan. De datacorrectie die nodig is, kan een langere doorlooptijd
hebben. In de tussentijd kunt u een verklaring afgeven over de vaccinatie van uw patiënt. Als uw patiënt
ergens verkeerd geregistreerd staat, moet dit gecorrigeerd te worden met behulp van de volledige en
correcte data. Deze wijzigingen in registratie moeten in uw bronsysteem worden uitgevoerd en worden
doorgegeven aan CIMS (indien de patiënt voor de opt-in heeft gekozen). Het kan langer duren voordat de
juiste gegevens beschikbaar zijn om te worden opgehaald in de CoronaCheck-app of op de website.

Hoe krijgt u toegang tot HKVI?
1. UZI-pas. Met een persoonlijke UZI-pas
kunt u direct inloggen en verklaringen
aanmaken. Heeft u geen UZI-pas, dan
kunt u als arts of apotheker een account
aanvragen.
2. BRBA-account. Bent u arts of
apotheker en heeft u al een
beheerdersaccount van BRBA, dan bent
u al gescreend voor het invoeren van
vaccinaties in RIVM CIMS en krijgt u
toegang tot HKVI, mits u een BIGregistratie heeft. U kunt met uw
bestaande wachtwoord en
tweestapsverificatie inloggen. U kunt
tevens medewerkers machtigen.
3. Is een UZI-pas of BRBA-account voor u
niet mogelijk? Voor u wordt een uniek
HKVI-account opgezet.

Uniek HKVI-account (alleen als UZI of BRBA geen mogelijkheid voor u is)
Als u niet kunt inloggen met een UZI-pas of geen inloggegevens van BRBA heeft, maar u wel als arts geregistreerd
staat in het BIG-register, vraagt u een HKVI-account aan via e-mail:
Vul het Aanmeldformulier HKVI in en stuur dit formulier naar helpdesk@brba.nl. Uw gegevens worden geverifieerd.
De inloggegevens worden afgeleverd op de hoofd- of nevenvestiging van uw instelling, zoals opgenomen in het KVKregister. De aflevering zal persoonlijk aan u gedaan worden.
Met deze inloggegevens kunt u via tweestapsverificatie inloggen in HKVI.

Rollen in HKVI
De verklaring wordt afgegeven onder
verantwoordelijkheid van een arts of
apotheker. Zij kunnen ook een medewerker
machtigen om dit te doen.
In het systeem zijn twee rollen voorzien:
A. Arts / Apotheker: kan verklaringen
aanmaken of anderen machtigen.
B. Medewerker: is gemachtigd door de
Arts/Apotheker om verklaringen aan te
maken.
De machtiging wordt verstrekt in de vorm
van een account in het systeem, waarmee
de medewerker uit naam van de arts
verklaringen kan aanmaken.

STAP 1: Persoonsgegevens invoeren
• Wilt u een coronabewijs
uitgeven? Dan kunt u op basis
van het BSN en de
geboortedatum de volledige
naam zoals die in het BRP staat
opvragen. Hierdoor weet u
zeker dat de gegevens
aansluiten op het BRP.
• Indien er geen BSN voorhanden
is, kunt u een verklaring afgeven
op naam. U vult de gevraagde
gegevens in: in elk geval
achternaam, voornaam en
geboortedatum. Let erop dat u
de correcte naam van uw
patiënt gebruikt, zoals deze op
het identiteitsbewijs staat.

STAP 2: Verklaring selecteren en aanvullen
• Als u de persoonsgegevens
heeft ingevuld, kunt u kiezen uit
de volgende grondslagen voor
uw verklaring:
o

[Vaccinatie]: u verklaart dat
uw patiënt de vaccinatiecyclus
volledig heeft doorlopen en vult
de relevante gegevens in.

o

[Herstel na een positieve
test]: u verklaart dat uw patiënt
recent positief is getest en
hiervan is hersteld. U vult de
testdatum in.

o

[Een negatieve test]: u
verklaart dat uw patiënt
negatief is getest en vult de
benodigde gegevens in.

STAP 2: Verklaring selecteren en aanvullen
• Maakt u een bewijs op basis van
een vaccinatie? Selecteer dan
ook het type vaccin.

STAP 2: Verklaring selecteren en aanvullen
• In het geval van de genoemde
vaccins worden betreffende
gegevens op basis van de HPKcode automatisch aangevuld.
Deze gegevens kunt u
controleren.

STAP 2: Verklaring selecteren en aanvullen
• Bij andere dan de genoemde
vaccins kunt u zelf de specifieke
gegevens invullen.

STAP 2: Verklaring selecteren en aanvullen
Vul vervolgens de dosis, de
vaccinatiedatum, het land en de
basis van de verklaring in.
Als iemand één vaccinatie en een
infectie met corona heeft gehad,
kunt u een volledig vaccinatiebewijs aanmaken. Hiervoor
verandert u de optie 'Totaal aantal
doses' van 2 naar 1 en klikt u
daarna 'Eerste of één dosis' aan.
Vul ook in op welke basis wordt
aangenomen dat de persoon
corona heeft gehad. Kies
'Persoonlijke verklaring' als de
persoon dit zelf heeft aangegeven
of 'Medische verklaring' als u kunt
verifiëren dat de persoon positief
getest is.

STAP 3: PDF ontvangen
• Na ontvangst van de gegevens
maakt het systeem voor u een
PDF aan met twee QR-codes.
• Deze PDF verstrekt u aan uw
patiënt, digitaal of op papier.
• HKVI slaat geen gegevens op.
• U bent ervoor verantwoordelijk
dat uitgifte op een veilige manier
gedaan wordt.

CSV-upload
U kunt ook een CSV-upload
gebruiken om in één keer een
batch PDF’s te genereren.
Hiervoor vindt u een format op
www.HKVI.nl

Hoe werkt de CSV-upload?
De CSV-upload is een functie
waarmee u in één keer meerdere
vaccinatie- en herstelbewijzen
kunt genereren. Hiervoor kunt u
een bestand exporteren vanuit uw
eigen bronsysteem.
Vaccinaties voegt u aan het CSVbestand toe met de HPK-code,
waarna het systeem automatisch
alle andere informatie genereert.
Buitenlandse en bijzondere
vaccinaties voert u handmatig in.
Herstel geeft u aan met de datum
van de test, waarna het systeem
alle andere informatie toevoegt.

Benodigde gegevens voor het CSV-format
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Geboortedatum
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
HPK code
Vaccin-naam
Fabrikant
Totaal aantal doses vaccin
Vaccintype
Dosis (eerste of tweede prik)
Vaccinatiedatum
Land (voor BES = Nederland)
Op basis van: Medische verklaring
of Persoonlijke verklaring

Het format vindt u op www.HKVI.nl.

Meer informatie
Informatie voor zorgverleners die HKVI gebruiken
Meer informatie voor zorgverleners vindt u op www.HKVI.nl.
Hier vindt u onder andere een FAQ en e-learning.
Informatie voor burgers over aanmaken coronabewijs
Meer informatie voor burgers over het aanmaken van een coronabewijs is te vinden via www.coronacheck.nl.
Ook is het mogelijk om direct de CoronaCheck-app te downloaden, of de printfunctie te gebruiken op
www.coronacheck.nl/print.
De helpdesk voor burgers die geen coronabewijs kunnen maken is te bereiken via +31 247 247 247.
Informatie over reizen met coronabewijs
Informatie over het maken van een reis met een coronabewijs is te vinden via www.wijsopreis.nl.

