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ALGEMEEN 
 
Het draaiboek van het Regeringscommissariaat Corona is volledig verwerkt in dit draaiboek, aangevuld met 
de expertise van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is hierdoor niet noodzakelijk om beide 
draaiboeken te raadplegen. Onderstaande richtlijnen en procedures zijn de geldend voor de Vlaamse 
vaccinatiecentra.   
 
Het draaiboek is in continue evolutie. We houden de lezer op de hoogte onder ander via de webinars die 
worden georganiseerd.  
 
Het doel is om, vanaf 18 februari 2021, wekelijks een update van de draaiboeken beschikbaar te stellen. Kijk 
dus steeds na of u over de meest actuele versie beschikt. Dit kan u controleren aan de hand van de datum. 

De aanpassingen ten opzichte van de vorige versies worden in het rood aangeduid. 

Rollen en takenpakket 

Een lijst van alle taken omschreven per rol is opgenomen in het operationeel draaiboek. 

Een verpleegkundige kan ook ingezet worden als voorbereider van de vaccins onder toezicht van de 
farmaceutisch expert. Het farmaceutisch draaiboek met de ‘SOPs voorbereiding vaccin x’ in het 
farmaceutisch draaiboek zijn hierdoor ook van belang voor verpleegkundigen. 

COVID-19-uitbraken in het vaccinatiecentrum 

Er worden geen aparte richtlijnen omtrent uitbraken in het vaccinatiecentrum uitgewerkt. Het is een 
zorgsetting met maskerdracht én kortdurend contact met de burgers waardoor dit een laag risico inhoudt. 
Contacten tussen personeelsleden onderling zijn soms langdurig; ze zijn vaak het meest risicovol tijdens 
pauzes en de middag wanneer aandacht voor afstand en ventilatie soms minder optimaal zijn. De mSPOC 
van de ELZ is een aanspreekpunt voor een risico-analyse en bepaling van wie hoog risico is.  

Voor meer informatie over de richtlijnen zie https://covid-19.sciensano.be/nl   

https://covid-19.sciensano.be/nl
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MEDISCH-VERPLEEGKUNDIG 
DRAAIBOEK 

 
1.1 Algemene principes COVID-19-vaccinatie 

 

Een reminder card is opgesteld waar deze belangrijkste punten voor COVID-19-vaccinatie kort worden 
opgesomd. Deze vindt u hier terug bij de SOPs. De nieuwste versie dateert van 9 april 2021. 

Interval en dosis 

Ieder merk vaccin (bv. Pfizer, Moderna…) heeft een aantal vereiste dosissen en een interval (tijd tussen 2 
dosissen) dat gerespecteerd moet worden voor een optimale werking van het vaccin. De wetenschappelijke 
studies van deze vaccins hebben onderzocht hoeveel dosissen nodig zijn en wanneer het tweede vaccin 
best toegediend wordt om een optimaal immuunrespons uit te lokken. Het is hierdoor belangrijk om altijd 
het voorgeschreven aantal dosissen toe te dienen en de voorgeschreven tijd tussen de vaccins te 
respecteren. 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel dosissen voor ieder vaccin noodzakelijk zijn, en het interval dat 
medisch toegelaten wordt. Dit medisch interval is flexibeler dan het interval dat gehanteerd wordt voor de 
planning. 

Producent Pfizer (Comirnaty) 
Moderna 

(Spikevax) 
AstraZeneca 
(Vaxzevria) 

Janssen 

Aantal dosissen 2 2 2 1 

Interval tussen 
dosissen 

21-42 dagen 

Strikt minimum 19 
dagen 

Maximum mag 
verlengd worden 

28-30 dagen 

Strikt minimum 26 
dagen 

Maximum mag 
verlengd worden 

8-12 weken met ±5 
dagen speling (dag 

51-89) 

Strikt minimum 4 
weken (dag 28) 

Maximum mag 
verlengd worden 

Niet van 
toepassing 

 
Kan de tijd tussen de 2 vaccins niet gerespecteerd worden? Bijvoorbeeld omwille van ziekte. Vanuit medisch 
standpunt mag een korter interval dan de opgegeven medische intervallen niet, het medisch interval kan 
wel verlengd worden indien géén andere opties. Met andere woorden, de ‘maximum’ kan verplaatst worden 
indien nodig. 

Logistiek: Wanneer er wordt afgeweken van het interval dat gehanteerd wordt in de standaardplanning 
van een vaccin wordt dit besproken op de allocatietafel. Hier wordt de allocatie- en leverzekerheid alsook 
de beschikbare tijdsloten in het reserveringssysteem besproken. 

Eén vaccin-schema volgen – vermijden van gemengde vaccinatieschema’s 

Er moet een vaccinatieschema binnen één merk COVID-19-vaccins afgerond worden. De combinatie van 
vaccins van verschillende merken/firma’s is niet toegestaan en is off-label gebruik van het geneesmiddel. 
Het is nog niet grootschalig klinisch onderzocht of deze COVID-19-vaccins met elkaar gecombineerd kunnen 
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worden en een goede werking verzekeren. De huidige literatuur wijst ook uit dat de toediening van 
gemengde schema’s gepaard gaat met meer systemische bijwerkingen. 

Als een burger de eerste keer gevaccineerd wordt met Moderna, en de volgende keer met Pfizer, is het 
vaccinatieschema tegen COVID-19 niet afgerond. Een vaccinatieschema voor zowel Moderna als Pfizer is 
begonnen, maar geen tweede dosis van hetzelfde merk is toegediend waardoor de immuunrespons niet 
gegarandeerd is. Het vaccinatieschema van het tweede vaccin moet vervolledigd worden. Deze 3e dosis mag 
ten vroegste 4 weken na de vorige dosis. 

Uitzondering: het gemengd schema AstraZeneca opgevolgd met Pfizer is ondertussen goed 
beschreven in de literatuur. Wanneer dit vaccinatieschema per ongeluk wordt toegediend wordt 
geen extra derde dosis vereist om een goede werkzaamheid te verzekeren. 

Dit zijn fouten dat voorkomen kunnen worden. Er zijn geen wetenschappelijke gegevens over dergelijke 
toedieningen van vaccins. Deze burgers zullen een derde vaccin moeten ontvangen dat naar iemand anders 
had kunnen gaan. 

Certificaten van gemengde schema’s: Op een certificaat van een tweede dosis wordt altijd ‘dosis 2/2/’ 
genoteerd, ook bij gemengde schema’s. Ondanks deze mogelijkheid is het aangeraden om de medische 
indicatie van goed werkzame vaccinatieschema’s te blijven toedienen.  

 

1.2 Medische instructies in uitnodigingsbrief 
 
Hieronder zijn de medische instructies die de burger ontvangt in de uitnodigingsbrief voor vaccinatie: 

Wat doe je op de dag van je vaccinatie? 

• Draag een mondmasker: een chirurgisch of een stoffen masker, geen bandana of sjaal. 
• Draag makkelijk kleding. Je krijgt een vacccinatie in je bovenarm. 
• Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt. 
• Voel je je ziek? Heb je koorts boven 38°C, keelpijn, moet je hoesten, kan je moeilijk ademen? Stel je 

afspraak dan uit en maak een nieuwe als je volledig genezen bent. 
 

Ben je in één van volgende situaties? Stel je vaccinatie dan eventueel uit.  

• Reageerde je ooit heel allergisch op een vaccin? Had je ooit medische hulp nodig nadat je een 
medicijn nam? Bespreek dat zeker met je huisarts vóór je afspraak.  

• Voel je je ziek? Heb je koorts boven 38°C, keelpijn, moet je hoesten, kan je moeilijk ademen? Stel je 
afspraak dan uit en maak een nieuwe als je volledig genezen bent.  

• Heb je een coronatest gehad en bleek je corona te hebben? 
o Ben je in de 14 dagen na die test ziek geworden? 

 Neen? Je mag dan een vaccin krijgen vanaf 14 dagen na die test, anders stel je je 
afspraak uit. 

 Ja? Je mag een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten van corona meer hebt. 
Maak dan pas een afspraak. 

• Ben je nu of op de dag van je vaccinatie in quarantaine omdat je bijvoorbeeld contact hebt gehad 
met iemand met corona of ben je net terug van een reis naar een rode zone? Stel je afspraak dan 
uit. Je mag pas een vaccin krijgen 10 dagen na je contact met iemand met corona of na terugkeer 
van een reis naar een rode zone. 
 

Je bent nog geen 18 jaar. Mag je alleen naar het vaccinatiecentrum? 

Bespreek je vaccinatie samen met je ouders. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je huisarts. Ook 
op het moment van de vaccinatie kan je nog vragen stellen. 
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• Als je 16 of 17 jaar bent, mag je zonder je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum komen. Je 
kunt in principe zelf beslissen of je je laat vaccineren nadat je je goed geïnformeerd hebt. 

• Als je 15 jaar of jonger bent, moet je samen met je ouders beslissen of je gevaccineerd wordt. Kom 
dan samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum. Kan een ouder of voogd echt niet 
mee? Kom dan alleen en breng een door je ouder(s) of voogd ondertekende brief mee. Deze brief 
heeft minstens 1) de naam en geboortedatum van de jongere, 2) naam, voornaam, contactgegevens 
en handtekening van de ouder(s) of voogd(en), 3) datum van de ondertekening en 4) de vermelding 
‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’. Je kan een 
voorbeeld van de brief vinden op: www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen Zonder die brief zal je een 
gesprek met een arts in het vaccinatiecentrum hebben om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te 
laten vaccineren. 
 

Je hebt een chronische ziekte. Mag je gevaccineerd worden?  

Ja, de vaccins zijn ook getest bij mensen met een chronische ziekte. Ze zijn veilig. Mensen met chronische 
ziekten krijgen vaak ergere symptomen als ze besmet zijn met het COVID-19 virus. Een vaccinatie is voor 
hen dus extra belangrijk.  

Je bent zwanger of wil zwanger worden. Mag je gevaccineerd worden?  

Ja, je laten vaccineren is sterk aangeraden tijdens je zwangerschap. Spreek met je arts als je vragen hebt. 

 

1.3 Voorwaarden toegang tot het vaccinatiecentrum 
 
Aan de ingang wordt door een steward de temperatuur gemeten. Indien de steward een temperatuur 
≥38°C vaststelt, wordt er 5 minuten gewacht om dan opnieuw de temperatuur te meten. Indien die 
dan lager is dan 38°C, kan de burger het vaccinatiecentrum betreden. Indien een temperatuur ≥38°C 
vastgesteld wordt, wordt toegang geweigerd.  

Een nieuwe afspraak wordt gemaakt wanneer de burger volledig genezen is of de koorts verdwenen 
is.  

 

Door middel van affiches zullen burgers die in isolatie of quarantaine zitten, en ook burgers die COVID-
19 ziekteverschijnselen vertonen, afgeraden worden het vaccinatiecentrum te betreden. Dit wordt ook 
aangekondigd in de uitnodiging tot vaccinatie. In deze gevallen moet een nieuwe afspraak gemaakt 
worden. 

De burger moet een mondmasker (chirurgisch of stoffen masker, geen bandana of sjaal) op correcte 
wijze dragen. De steward zal daarop wijzen. Indien het mondmasker versleten is kan een nieuw 
katoenen mondmasker (bezorgd aan de vaccinatiecentra) aangeboden worden aan de burger. 

 

1.4 Wie mag gevaccineerd worden? 
 

 Uitstel van COVID-19-vaccinatie  
 

De burger wordt verwacht om de instructies tot uitstel van de afspraak op te volgen zoals beschreven 
in de uitnodigingsbrief (zie 1.2 Medische instructies in uitnodigingsbrief). 

http://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen
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- Burgers met symptomen die wijzen op acute infectie worden niet gevaccineerd. Dit wordt 
bevraagd tijdens het anamnesegesprek (lees meer onder punt 1.7 SOP anamnese). De burger kan 
een nieuwe afspraak maken vanaf genezing. 

- Burgers in quarantaine: 
o Heb je een coronatest gehad en bleek je corona te hebben? o Ben je in de 14 dagen na 

die test ziek geworden? 
Nee? Je mag dan een vaccin krijgen vanaf 14 dagen na die test, anders stel je je 
afspraak uit. 
Ja? Je mag dan een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten van corona meer 
hebt. Maak dan pas een afspraak. 

o Ben je nu of op de dag van je vaccinatie in quarantaine omdat je bijvoorbeeld contact 
hebt gehad met iemand met corona of ben je net terug van een reis naar een rode 
zone? Stel je afspraak dan uit. Je mag pas een vaccin krijgen 10 dagen na je contact 
met iemand met corona of na terugkeer van een reis naar een rode zone. 

 
De richtlijnen van quarantaine zijn complex en veranderen regelmatig in functie van de 
epidemiologische situatie. Richtlijnen zijn afhankelijk van de zone waar de burger vandaan reist, het 
land kan van kleur veranderen tijdens het verblijf, tot in welke mate de burger gevaccineerd is, heeft 
de burger een herstelcertificaat, gaat het om een hoog risicocontact, ... De contacttracers blijven steeds 
op de hoogte van deze richtlijnen en kunnen de burger hierin begeleiden. We kunnen algemeen stellen 
dat burgers niet naar het vaccinatiecentrum mogen tot en met het quarantaineattest verloopt. 

Uit het anamnesegesprek kan blijken dat evaluatie door een allergoloog voor vaccinatie of vaccinatie 
in het ziekenhuis aangewezen is. Lees meer onder punt 1.7 SOP anamnese. 

 Geen uitstel van COVID-19-vaccinatie nodig 
 

Zwangerschap 

Er is door de Hoge Gezondheidsraad geoordeeld dat zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd 
kunnen worden met een mRNA-vaccin.  Vaccinatie is sterk aangewezen voor vrouwen die als 
zorgverlener werken, een verhoogde blootstelling op COVID-19 hebben of vrouwen met co-
morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren. Zwangere vrouwen 
hebben een verhoogd risico op het meemaken van ernstige COVID-19 infectie en op een premature 
bevalling.  

HGR Advies 9622 Vaccinatie zwangerschap borstvoeding 15 april 2021 
 
Zwangere vrouwen worden opgeladen via de huisartsensoftware. Het is de taak van de huisarts om de 
zwangere vrouwen in hun softwarepakket aan te duiden. Deze vrouwen worden dan automatisch 
opgeladen naar de vaccinatiecode-databank zodat zij top-prioritair, met het juiste vaccin, worden 
opgeroepen.  

Sommige zwangere vrouwen kunnen in het verleden reeds doorgegeven zijn voor prioritaire vaccinatie 
vanwege andere risicofactoren. Een uitnodiging als zwangere vrouw zal de uitnodiging als risicopatiënt 
overrulen. Opgelet, in uitzonderlijke gevallen kan het dat een zwangere vrouw al een uitnodiging heeft 
ontvangen als risicopatiënt en toegewezen is aan een viraalvectorvaccin (bv. Janssen). Het is dus 
aangewezen om bij vrouwen na te vragen of zij zwanger zijn, en het vaccin-type na te kijken. Indien 
zij dus ingepland staan voor een viraalvectorvaccin ondanks de zwangerschap wordt deze niet 
toegediend. Janssen-vaccins mogen wel toegediend worden aan zwangere vrouwen binnen specifieke 
groepen (zie 1.5.2 Informatie over Janssen en bloedklonters) indien het tweede vaccin in gedrang komt. 
Het aanbod voor een Janssen-vaccin geldt hier zoals in de algemene bevolking als een opting-in: zij 
kunnen ervoor kiezen om toch een Pfizer-vaccin te krijgen.  

De uitzondering hierop zijn zwangere vrouwen die reeds een eerste dosis van AstraZeneca ontvingen. 
Zij zullen ook een tweede dosis van AstraZeneca ontvangen. Parallel hieraan ontvangen vrouwen die 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf
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zwanger worden tussen de eerste en tweede prik AstraZeneca ook de tweede dosis AstraZeneca zoals 
gepland. 

Timing COVID-19-vaccintie t.o.v. andere vaccins 

Voorheen werd het advies gegeven om geen andere vaccins toe te dienen 14 dagen voor en na 
toediening van het COVID-19-vaccin zodat de bijwerkingen aan het juiste vaccin toegeëigend konden 
worden. In de belangstelling om de vaccinatie van burgers niet uit te stellen met de kans dat deze zich 
uiteindelijk niet laten vaccineren of uiteindelijk een tweede dosis niet ontvangen, mogen burgers nu 
ongeacht de timing van een ander vaccin gevaccineerd worden. Dit wordt nog steeds bevraagd tijdens 
de anamnese. De medisch expert wordt erbij gevraagd om de nodige uitleg aan te bieden aan de 
burger.  

Lees meer in Gezondheid en Wetenschap, Fact check: Hoeveel tijd moet je laten tussen een 
coronavaccin en andere vaccins? (1 juni 2021) 

 Contra-indicaties voor COVID-19-vaccinatie 
 
Jongeren die volgens de geboortedatum (dag en maand) nog geen 12 jaar zijn mogen niet gevaccineerd 
worden. Het Pfizer- en het Moderna-vaccin heeft hebben goedkeuring van het EMA ontvangen voor 
toediening vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

Absolute contra-indicatie 

Een absolute contra-indicatie is een aangetoonde ernstige allergische reactie (anafylactische shock) 
voor één van de bestanddelen van het vaccin (in het bijzonder polyethyleenglycol of polysorbaat), een 
voorgeschiedenis van anafylaxie en angio-oedeem bij vaccins of een aangetoonde ernstige allergische 
reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin. Deze burgers worden na het doornemen van 
de beslissingsboom risico-stratificatie anafylaxie doorverwezen naar een van de referentiecentra voor 
evaluatie en vaccinatie. Voor meer uitleg zie 1.7 SOP anamnese. 

Alle andere ernstige allergieën op andere middelen (bijvoorbeeld bijen, wespen, latex, huisstofmijt, 
voeding…) zijn geen contra-indicatie voor vaccinatie. Ook deze personen mogen in het 
vaccinatiecentrum gevaccineerd worden. 

Lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie 
zijn geen contra-indicatie. 

Zoals beschreven in de uitnodigingsbrief wordt de burger in elke scenario’s gevraagd om diens huisarts 
te contacteren voor de afspraak in het vaccinatiecentrum. De huisarts heeft het medisch dossier van 
de burger en kan hier een goede inschatting van maken. 

In de uitnodigingsbrief staat het volgende als instructie voor de burger omtrent allergie: 

‘Geldt één van deze situaties voor jou? Spreek dan met je huisarts en stel je vaccinatie eventueel 
uit.  

Je had ooit een onmiddellijke of ernstige allergische reactie na een vorig vaccin of je 
had na inname van een geneesmiddel dringende medische zorg nodig.’ 
 

Contra-indicatie vaccinatie AstraZeneca (Vaxzevria) 

Vanaf 24 april 2021 wordt vaccinatie tegen COVID-19 voor burgers van 18 tot en met 40 jaar met het 
AstraZeneca-vaccin door een ander vaccin vervangen.  

Een burger binnen deze leeftijdsgroep kan alsnog kiezen om met AstraZeneca gevaccineerd te worden 
na geïnformeerd te worden. 

Contra-indicatie vaccinatie Janssen 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoeveel-tijd-moet-je-laten-tussen-een-coronavaccin-en-andere-vaccins
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoeveel-tijd-moet-je-laten-tussen-een-coronavaccin-en-andere-vaccins
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Vanaf 26 mei 2021 wordt vaccinatie tegen COVID-19 voor burgers van 18 tot en met 40 jaar met het 
Janssen-vaccin door een ander vaccin vervangen. 

Een burger jonger dan 41 jaar maar binnen specifieke groepen (zoals beschreven op in 1.5.2 Informatie 
over Janssen en bloedklonters), of burgers die hierin toestemmen op de reservelijsten of bij het 
wegwerken van restdosissen op het einde van de dag kunnen alsnog met Janssen gevaccineerd te 
worden. Goed informeren blijft belangrijk. Een mondeling geïnformeerde toestemming voldoet 
hiervoor. 

 

1.5 Mogelijke bijwerkingen  
 
De meeste bijwerkingen zijn binnen 1 à 2 dagen verdwenen. Als pijn of koorts toch heftig is, kan 
hiervoor paracetamol worden ingenomen.  

De volgende klachten komen vaak voor: matige pijn op de injectieplaats (meestal zonder roodheid en 
zwelling), vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn en koorts.  

Als de milde bijwerkingen langer dan 48 tot 72 uur aanhouden is het aanbevolen dat de burger de 
huisarts contacteert. 

Anafylactische reacties zijn uitermate zeldzaam.  

Symptomen van anafylaxie kunnen zijn:  

stridor, bronchospasme, shock (rode, klamme en warme huid, met name aan de extremiteiten, 
rillerig, snelle en weke pols, lage tensie), angio-oedeem, zwelling neusslijmvlies, jeukend gevoel 
in de mond, met name verhemelte en tong (later hele lichaam), urticaria, jeuk/erytheem, mictie- 
en/of defecatiedrang, misselijkheid/buikpijn/braken.  

In geval van afwezige of falende ademhaling en/of circulatie moet met spoed de ambulance 
ingeschakeld worden (met MUG-assistentie) en moet gestart worden met reanimatie via 
mondneusmasker en ballon. Voor meer over het behandelen van een acute bijwerkingen en anafylaxie 
zie ‘1.8 Handelingen bij acute bijwerkingen’. 

 Bijwerkingen bij jongeren 12-15 jaar met Pfizer 
 

De bijwerkingen bij jongeren van 12 tot 15 jaar bij het Pfizer-vaccin zijn heel gelijklopend aan de 
bijwerkingen bij volwassenen. Zie hier de bijsluiter van het Pfizer-vaccin (link).  

In de klinische studie van Pfizer bij jongeren (interventiegroep N = 1131) bleek dat deze jongeren vaker koorts 
krijgen en pijn op de plaats van de prik dan volwassenen en jong volwassenen. Koorts en pijn op de 
prikplaats waren de meest voorkomende bijwerkingen in de klinische studie. Koorts kwam in de klinische 
studie zeer vaak voor, zowel bij de eerste als bij de tweede dosis (dosis 10,1%, dosis 2 19,6%). Ook pijn op de 
prikplaats komt voor bij de eerste en tweede prik (1 op 5 jongeren). Andere bijwerkingen zoals vermoeidheid, 
koude rillingen, hoofdpijn, … kwamen maar licht vaker voor dan bij volwassenen. De bijwerkingen waren 
meestal mild tot matig van aard en gingen over na 3 dagen.  

Lymfeoedeem kwam minder frequent voor bij deze leeftijdsgroep volgens de klinische studie.  

De bijwerkingen myocarditis en pericarditis zijn zeer zeldzaam maar wereldwijd tot nu toe voornamelijk 
beschreven bij mannelijke, jong volwassenen en jongeren, vanaf 16 jaar.  

 Informatie over AstraZeneca (Vaxzevria) 
 

https://www.fagg.be/sites/default/files/SKP-COMIRNATY%20(EMEA-H-C-005735)-2020.12.21.pdf
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 Bloedklonters  

1.5.2.1.1 Voor de zorgverlener 
De IMC heeft op 24 april besloten op basis van de recente benefit/risk analyse van het EMA besloten 
om de vaccinatie met AstraZeneca vanaf de leeftijd van 41 verder te zetten. Bij hen liggen de voordelen 
van het vaccin vele malen hoger dan de zeldzame risico’s. De analyse van EMA toont aan dat na 
vaccinatie hospitalisatie en opname op intensieve zorgen door COVID-19 in alle leeftijdsgroepen, ook 
de jongeren, lager ligt dan het risico op die nevenwerking. Boven de leeftijd van 30 worden er door 
vaccinatie ook meer overlijdens vermeden.  

Iedereen die al een eerste dosis van dit vaccin heeft gekregen, krijgt ook een tweede dosis na twaalf 
weken – inclusief zwangere vrouwen. De vaccinatiecampagne blijft met deze beslissingen op volle 
snelheid. 

Er zijn meldingen van zeer zeldzame nevenwerkingen, namelijk een verlaagd aantal bloedplaatjes met 
ernstige tromboses/bloedklonters tot 3 weken na de toediening van het AstraZeneca-vaccin, en dit 
vooral bij jongere mensen. Het gaat hier om 1 geval per 100.000 gevaccineerden. Deze tromboses doen 
zich voor binnen de 3 weken na de vaccinatie. Er is geen aanwijzing dat de zeldzame nevenwerkingen 
meer optreden bij bepaalde risicopatiënten. 

Gezondheidszorgbeoefenaars moeten alert zijn voor de tekenen en symptomen van trombo-embolie 
en trombocytopenie zodat deze burgers snel behandeld kunnen worden. De zorgverleners informeren 
burgers om dringend medisch hulpverlening te zoeken in het geval van volgende symptomen binnen 3 
weken na de vaccinatie: 

- symptomen van tromboses, zoals kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van het been, 
aanhoudende buikpijn; 

- neurologische symptomen zoals ernstige en aanhoudende hoofdpijn en wazig zien; 
- petechiën (puntbloedingen) buiten de plaats van vaccinatie na een paar dagen. 

De HGR adviseert dat burgers met antitrombotische behandeling om hun behandeling niet te wijzigen, 
ongeacht het vaccin dat ze krijgen toegediend. Ze kunnen zonder extra voorzorgsmaatregelen worden 
gevaccineerd. De HGR adviseert het gebruik van preventieve antitrombotische geneesmiddelen in het 
kader van vaccinatie tegen COVID-19 niet aan. (Brief HGR 31 maart 2021)  

Voor extra informatie omtrent het AstraZeneca (Vaxzevria) vaccin en bloedklonters: 

• Gezondheid en Wetenschap, Duiding bij coronavaccins en trombose door Vereniging voor 
Trombose en Hemostase 

• Publicatie Task Force Vaccinatie (16 maart 2021) 
• EMA, COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to 

rare blood clots with low blood platelets (18 maart 2021) 
• EMA, AstraZeneca COVID-19 vaccine: review of very rare cases of unusual blood clots continues 

(31 maart 2021) 
• AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA fins possible link to very rare cases of unusual blood 

clots with low blood platelets (07 april 2021) 
• Recentst: EMA, AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: benefits and risks in context (23 april 2021) 
• Visuele weergave van de risico’s per leeftijd: EMA, Annex to Vaxzevria Art.5.3 – Visual risk 

contextualization (23 april 2021)  
 

1.5.2.1.2 DHCP-brief 13 april 2021 
Op verzoek van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt hierbij 
een nieuwe ‘Dear Health Care Professional (DHCP)’ brief over het COVID-19 Vaccine 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210415_hgr-9626-9642_allocation_astrazeneca_60_vweb.pdf
https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/duiding-bij-coronavaccins-en-trombose-door-vereniging-voor-trombose-en-hemostase
https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/duiding-bij-coronavaccins-en-trombose-door-vereniging-voor-trombose-en-hemostase
https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/notaAstraZeneca16-3-21.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-review-very-rare-cases-unusual-blood-clots-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-review-very-rare-cases-unusual-blood-clots-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-benefits-risks-context
https://www.ema.europa.eu/en/documents/chmp-annex/annex-vaxzevria-art53-visual-risk-contextualisation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/chmp-annex/annex-vaxzevria-art53-visual-risk-contextualisation_en.pdf
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AstraZeneca/Vaxzevria doorgestuurd met verdere informatie over het verband tussen het vaccin en 
het optreden van trombose in combinatie met trombocytopenie (zie link).   

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 
Vaxzevria te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online 
gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek 
verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. 
De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – 
Galileelaan 5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be. 

Bijwerkingen en ook mogelijke medicatie-fouten geassocieerd met het gebruik van Vaxzevria kunnen 
ook worden gemeld aan AstraZeneca. 

- Via de website: https://contactazmedical.astrazeneca.com 
- Per e-mail (AZCOVID19-AEIntake-EU@astrazeneca.com)  
- Per telefoon +32 2 808 53 06 tijdens de werkuren, of op +32 2 370 48 11 na 17u. 

De hierboven vernoemde medicatiefouten zijn niet bedoelde fouten in het behandelingsproces van het 
geneesmiddel die leiden tot of kunnen leiden tot schade bij de patiënt. Dit verwijst niet naar een gebrek 
aan therapeutisch effect van het geneesmiddel, maar eerder naar een menselijke of proces gerelateerde 
fout. Dit omvat elke fout bij het voorschrijven, het opslaan, het afleveren, de voorbereiding of de 
toediening van het geneesmiddel in de klinische praktijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gezondheidsbeoefenaar, de patiënt of de consument. 

1.5.2.1.3 Voor de burger 
Tijdens het anamnesegesprek kan het voorkomen dat de burger vragen heeft omtrent het AstraZeneca-
vaccin. Onderstaand is wat algemene informatie voor de burger. Indien de burger verdere vragen heeft 
wordt de medisch toezichthoudend verantwoordelijke erbij gevraagd. 

• Er zijn zeer zeldzame gevallen van bloedklonters die gepaard gingen met een laag gehalte aan 
bloedplaatjes (cellen die bloed helpen te stollen) na vaccinatie.  

• Omdat COVID-19 zo ernstig kan zijn en zo wijdverspreid is, wegen de voordelen van het vaccin 
voor de preventie van COVID-19 op tegen de mogelijke risico's.  

• De kans dat dit voorkomt is erg laag, maar u bent best op de hoogte van de symptomen, 
zodat u snel medische hulp kunt krijgen om te helpen bij herstel en om complicaties te 
voorkomen. 

• Als u één van de volgende symptomen krijgt nadat u het COVID-19-vaccin van AstraZeneca 
krijgt, tot 3 weken na uw vaccinatie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en 
vermeldt uw recente vaccinatie: 
o kortademigheid 

o pijn ter hoogte van borst  

o aanhoudende buikpijn 

o zwelling van een been 

o hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie 

o Kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats. 

 Capillary leak syndrome (CLS) 

1.5.2.2.1 Voor de zorgverlener 
Zeer zeldzame gevallen van capillair leksyndroom (CLS) zijn gemeld na vaccinatie met Vaxzevria, met 
een geschat meldingspercentage van één geval voor meer dan 5 miljoen doses. In sommige gevallen 
werd een voorgeschiedenis van CLS opgemerkt.  

CLS is een zeldzame en serieuze aandoening die wordt gekenmerkt door een disfunctionele 
ontstekingsreactie, endotheel disfunctie en extravasatie van vocht van de vasculaire ruimte naar de 

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/DHPC%20Vaxzevria-Covid-19%20NL%20-%20Website.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eenbijwerkingmelden.be%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MrbMQFOjqKRDQSP74cl0Reryox5I6cpQeAAE9ulK7PI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fagg.be%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FndB3Be%2BBXGbPf2jRFrY3bNqA0h5zxN3s8cIuFh%2FiWI%3D&reserved=0
mailto:adr@fagg.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontactazmedical.astrazeneca.com%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RooPbj0TfCmqPKtYktiuwmf2RxBjMmUVVTWLr5G%2FBGI%3D&reserved=0
mailto:AZCOVID19-AEIntake-EU@astrazeneca.com
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interstitiële ruimte, wat leidt tot shock, hemoconcentratie, hypoalbuminemie en mogelijk daaruit 
voortvloeiend orgaanfalen. Patiënten kunnen last krijgen van een snelle zwelling van de armen en 
benen, plotselinge gewichtstoename en gevoel van zwakte als gevolg van een lage bloeddruk. Indien 
CLS onbehandeld blijft dan kan dit fatale gevolgen hebben. 

Sommige gevallen van systemisch CLS die in de literatuur zijn gemeld, zijn veroorzaakt door een 
COVID19-infectie. CLS komt zeer zelden voor bij de algemene bevolking met minder dan 500 gevallen 
wereldwijd beschreven in de literatuur (Nationale Organisatie voor Zeldzame Aandoeningen), maar het 
is waarschijnlijk dat de schattingen lager zijn dan de werkelijke prevalentie.  

Het Europese geneesmiddelenagentschap heeft een update van de informatie in de Samenvatting van 
de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter van Vaxzevria suspensie voor injectie aanbevolen 
om de huidige kennis van de veiligheidskwestie weer te geven. 

Vaxzevria mag niet toegediend worden aan personen met een geschiedenis van CLS.  

Gezondheidszorgbeoefenaars moeten alert zijn voor de tekenen en symptomen van trombo-embolie 
en trombocytopenie zodat deze burgers snel behandeld kunnen worden. De zorgverleners informeren 
burgers om dringend medisch hulpverlening te zoeken in het geval van volgende symptomen 
voorkomen na de vaccinatie in combinatie met zich verzwakt voelen (vanwege lage bloeddruk): 

- Oedeem in de extremiteiten 
- Plotse gewichtstoename 

Meer informatie omtrent het AstraZeneca (Vaxzevria) vaccin en capillair lek syndroom: 

• EMA, Vaxzevria: EMA advises against use in people with history of capillary leak syndrome (11 
juni 2021) 

 

1.5.2.2.2 Voor de burger 
Tijdens het anamnesegesprek kan het voorkomen dat de burger vragen heeft omtrent het AstraZeneca-
vaccin en capillair lek syndroom. Onderstaand is wat algemene informatie voor de burger. Indien de 
burger verdere vragen heeft wordt de medisch toezichthoudend verantwoordelijke erbij gevraagd. 

• Er zijn zeer zeldzame gevallen van capillair lek syndroom na vaccinatie met het AstraZeneca-
vaccin.  

• Als u al eerder capillair lek syndroom heeft gehad dan mag u geen AstraZeneca ontvangen.  
• Omdat COVID-19 zo ernstig kan zijn en zo wijdverspreid is, wegen de voordelen van het vaccin 

voor de preventie van COVID-19 op tegen de mogelijke risico's. 
• Capillair lek syndroom is een serieuze aandoening. De kans dat dit voorkomt is erg laag, maar 

u bent best op de hoogte van de symptomen, zodat u snel medische hulp kunt krijgen om te 
helpen bij herstel en om complicaties te voorkomen. 

• Als u één van de volgende symptomen krijgt nadat u het COVID-19-vaccin van AstraZeneca 
krijgt, na uw vaccinatie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en vermeldt uw 
recente vaccinatie: 
o In combinatie met zich verzwakt voelen (vanwege een lage bloeddruk) 

 snelle zwelling van de armen en benen 
 plotse gewichtstoename 

https://www.ema.europa.eu/en/news/vaxzevria-ema-advises-against-use-people-history-capillary-leak-syndrome
https://www.ema.europa.eu/en/news/vaxzevria-ema-advises-against-use-people-history-capillary-leak-syndrome
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 Informatie over Janssen en bloedklonters 

 Voor de zorgverlener 
Op basis van de actueel beschikbare informatie van de bij EMA en FDA gemelde nevenwerkingen, heeft 
de IMC op 26 mei 2021 beslist om tijdelijk, en in afwachting van een meer gedetailleerde benefit risk 
analyse 2 van EMA, het Janssen vaccin toe te dienen vanaf 41 jaar in de algemene bevolking. De IMC 
heeft kennis genomen van één enkel geval waar er sprake is van een ernstige nevenwerking (overlijden) 
na toediening van het Janssen vaccin. De IMC vindt het belangrijk dat EMA een stand van zaken 
opmaakt met betrekking tot voordelen en risico’s van het Janssen vaccin en zal in functie daarvan 
eventueel verdere beslissingen nemen.  

Vanaf 16 juni kunnen burgers jonger dan 41 jaar zich inschrijven voor een Janssen-vaccin via QVAX. 
Voor meer informatie hierover zie de daily mail van 10 juni 2021. 

Het Jansen-vaccin kan wel blijvend ingezet worden voor de thuisvaccinatie van ouderen en fragiele 
personen die zich niet kunnen verplaatsen en van een aantal specifieke groepen, zoals bv. daklozen, 
mensen zonder papieren, personen die slechts zeer kort hier verblijven (bv. zeevaarders)  en naar landen 
trekken waar minder vaccins voorhanden zijn. In deze groepen mogen ook mensen jonger dan 41 jaar 
gevaccineerd worden met dit vaccin. Dit moet echter niet, u mag ook een ander vaccin aanbieden aan 
deze doelgroepen. Welk vaccin u aanbiedt aan een bepaalde doelgroep, bespreekt u met uw lokale 
partners die de vaccinatie voor deze doelgroep met u organiseren en die de doelgroep kunnen bereiken. 
Deze afspraken over vaccinatie en welk type vaccin maakt u met hen voor de hele  (sub)doelgroep, het 
is niet de bedoeling dat het individu een keuzevrijheid krijgt welk vaccin hij/zij krijgt.   

Om te bepalen welk vaccin u aanbiedt aan specifieke doelgroepen met -41-jarigen, moet u samen met 
de betrokken doelgroep op lokaal niveau deze voor- en nadelen tegen elkaar afwegen: 

• Hoe groot is de kans dat de te vaccineren doelgroep niet meer bereikt zal worden voor een 
vaccinatie met een tweede dosis? Is het onmogelijk, zeer moeilijk of heel onzeker dat de (heel wat) 
mensen in deze doelgroep een tweede keer gevaccineerd kunnen worden, stel dan voor het Jansen-
vaccin te gebruiken. Dit is momenteel immers het enige vaccin momenteel waarbij één dosis 
voldoende is voor een volledige vaccinatie. In dat geval weegt het voordeel van een volledige 
vaccinatie met één dosis op tegen het zeer zeldzame risico op ernstige bijwerkingen en de grote 
kans dat een groot deel van deze doelgroep anders niet of niet volledig gevaccineerd zal blijven. Bij 
een vaccinatie met één dosis van een ander vaccin is er geen garantie op langdurige, degelijke 
bescherming.  

• Lokt het Janssen-vaccin te veel weerstand op bij deze doelgroep waardoor de vaccinatiebereidheid 
zou kelderen en kan die weerstand niet overwonnen worden met voldoende informatie over de 
grote zeldzaamheid van de ernstige bijwerkingen? Overweeg dan vaccinatie met een ander vaccin. 
In dat geval moet er wel alles aan gedaan worden om de doelgroep opnieuw te bereiken voor een 
tweede dosis. Is een tweede dosis bij voorbaat quasi onmogelijk of hoogst onwaarschijnlijk, blijf 
dan aandringen op het gebruik van het Janssen-vaccin. 

Gezien de leeftijdsrestrictie voor min-41-jarigen in de vaccinatiecentra is de mogelijkheid voor een opt-
in voor min-41-jarigen gecreëerd via de reservelijsten (QVAX). In het systeem van QVAX worden burgers 
reeds geïnformeerd over deze beslissing, en ze stemmen toe. Ook kunnen restdosissen van het Janssen-
vaccin op het einde van de dag weggewerkt worden door burgers die de week nadien ingepland staan 
voor een eerste prik Pfizer hiervoor uit te nodigen zoals beschreven in de daily mail van 7 juni 2021. 
Het Agentschap beveelt sterk om hiervoor het FIFO-principe (first in, first out) als objectief criterium 
te gebruiken, te starten op het eerste vaccinatiemoment met Pfizer nadien.  Concreet: de eerste persoon 
met een ingeplande eerste dosis met Pfizer, te starten vanaf maandag de week nadien, wordt 
gecontacteerd met de vraag of hij/zij zich wil aanbieden voor deze restdosis Janssen. De voorwaarde 
voor de toediening van deze Janssen-restdosissen op bovenstaande wijze is dat de burger goed 
geïnformeerd wordt in het vaccinatiecentrum. Een schriftelijk geïnformeerde toestemming is niet 
noodzakelijk.  
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De bijsluiter van het vaccin geeft geen beperkingen om dit vaccin toe te dienen aan alle volwassen 
leeftijdsgroepen.  Het komt er vooral op aan de burgers goed moeten worden geïnformeerd omtrent 
de voor- en nadelen van de vaccinatie met het COVID-19 Janssen vaccin, de veiligheid van het vaccin 
wordt op dit moment niet betwist. Hierdoor voldoet een mondelingen toestemming van de burger, dit 
moet niet schriftelijk bewaard worden. 

Welke bijwerkingen? 

Het gaat hier over een zeer zeldzame nevenwerkingen, namelijk een verlaagd aantal bloedplaatjes met 
ernstige tromboses/bloedklonters. Deze zeldzame tromboses met trombocytopenie werden meestal 
vastgesteld op ongebruikelijke plaatsen zoals cerebrale veneuze sinustrombose en splanchnische 
veneuze trombose, en ook arteriële trombose. Alle gevallen deden zich voor in personen jonger dan 60 
jaar, vooral bij vrouwen, binnen 3 weken na de vaccinatie. Deze gevallen leken sterk op de adverse 
events van het AstraZeneca-vaccin. (bron: EMA) Op 13 april 2021 hadden in de Verenigde Staten meer 
dan zeven miljoen mensen het COVID-19 Vaccine Janssen gekregen. Op 23 april werden er 15 gevallen 
gemeld (FAGG). 

Gezondheidszorgbeoefenaars moeten alert zijn voor de tekenen en symptomen van trombo-embolie 
en trombocytopenie zodat deze burgers snel behandeld kunnen worden. De zorgverleners informeren 
burgers om dringend medisch hulpverlening te zoeken in het geval van volgende symptomen binnen 3 
weken na de vaccinatie: 

- symptomen van tromboses, zoals kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van het been, 
aanhoudende buikpijn; 

- neurologische symptomen zoals ernstige en aanhoudende hoofdpijn en wazig zien; 
- petechiën (puntbloedingen) buiten de plaats van vaccinatie na een paar dagen. 

De HGR adviseert dat burgers met antitrombotische behandeling om hun behandeling niet te wijzigen, 
ongeacht het vaccin dat ze krijgen toegediend. Ze kunnen zonder extra voorzorgsmaatregelen worden 
gevaccineerd. De HGR adviseert het gebruik van preventieve antitrombotische geneesmiddelen in het 
kader van vaccinatie tegen COVID-19 niet aan. (Brief HGR 31 maart 2021)  

Voor extra informatie omtrent het Janssen vaccin en bloedklonters: 

• Gezondheid en Wetenschap, Duiding bij coronavaccins en trombose door Vereniging voor 
Trombose en Hemostase 

• EMA, COVID-19 Vaccine Janssen: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood 
clots with low blood platelets (20 april 2021) 

 Voor de burger 
Tijdens het anamnesegesprek kan het voorkomen dat de burger vragen heeft omtrent het Janssen-
vaccin. Onderstaand is wat algemene informatie voor de burger. Indien de burger verdere vragen heeft 
wordt de medisch toezichthoudend verantwoordelijke erbij gevraagd. 

• Er zijn zeer zeldzame gevallen van bloedklonters die gepaard gingen met een laag gehalte aan 
bloedplaatjes (cellen die bloed helpen te stollen) na vaccinatie.  

• Omdat COVID-19 zo ernstig kan zijn en zo wijdverspreid is, wegen de voordelen van het vaccin 
voor de preventie van COVID-19 op tegen de mogelijke risico's.  

• De kans dat dit voorkomt is erg laag, maar u bent best op de hoogte van de symptomen, 
zodat u snel medische hulp kunt krijgen om te helpen bij herstel en om complicaties te 
voorkomen. 

• Als u één van de volgende symptomen krijgt nadat u het COVID-19-vaccin van Janssen krijgt, 
tot 3 weken na uw vaccinatie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en vermeldt uw 
recente vaccinatie: 

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_0
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210415_hgr-9626-9642_allocation_astrazeneca_60_vweb.pdf
https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/duiding-bij-coronavaccins-en-trombose-door-vereniging-voor-trombose-en-hemostase
https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/duiding-bij-coronavaccins-en-trombose-door-vereniging-voor-trombose-en-hemostase
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
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o kortademigheid 

o pijn ter hoogte van borst  

o aanhoudende buikpijn 

o zwelling van een been 

o hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie 

o Kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats. 

 Informatie over myocarditis en pericarditis na COVID-19-vaccinatie met Pfizer of Moderna 

Ter informatie van zorgverleners 

Eind mei 2021,was het aantal cases van myocarditis en pericarditis gerapporteerd in de EEA (European 
Economic Area, 27 landen) in de EudraVigilance database: 122 (Comirnaty - Pfizer), 16 (COVID-19 Vaccine 
Moderna), 38 (Vaxzevria - AstraZeneca) and 0 voor COVID-19 Vaccine Janssen. De toediening in de EEA 
voor ieder vaccin was toen ongeveer 160 miljoen doses voor Comirnaty (Pfizer), 19 miljoen doses voor 
Spikevax (Moderna), 40 miljoen voor Vaxzevria (AstraZeneca) en 2 miljoen voor Janssen. Dit is minder 
dan 1 per miljoen dosissen voor elk van de gebruikte vaccins. 

De PRAC onderzoekt de meldingen van myocarditis en pericarditis verder en of er een causaal verband 
is met de covid-19-vaccinatie. Op dit ogenblik is een causaal verband nog niet bewezen, waardoor deze 
bijwerking ook niet opgenomen is in de bijsluiter.  

Het merendeel van de meldingen komen voor bij mannen onder 30 jaar. De meeste meldingen zijn 
gekomen bij jonge mannen van 17 jaar. Dit is nog niet beschreven bij jongeren 12 tot 15 jaar. De 
symptomen komen meestal voor een paar dagen na de toediening van de tweede dosis.  

Myocarditis en pericarditis zijn inflammatoire ziekten van het hart die kunnen voorkomen na een 
infectie of immuunziekte. Afhankelijk van de bron is de incidentie van myocarditis en pericarditis in 
de EEA 1 tot 10 per 100 000 personen per jaar.  Myocarditis en pericarditis verbeteren meestal vanzelf 
of met behandeling. 
Een burger consulteert best diens behandelende arts indien volgende symptomen van myocarditis en 
pericarditis voorkomen: 

• Kortademigheid 
• Krachtige hartslag, mogelijks onregelmatig 
• Borstpijn  

Myocarditis en pericarditis verbeteren meestal vanzelf of met behandeling. 

Voor extra informatie omtrent de vaccins en myocarditis/pericarditis: 

• EMA, COVID-19 vaccines: update on ongoing evaluation of myocarditis and pericarditis 
 

 Registratie van bijwerkingen binnen het vaccinatiecentrum 
 
De toezichthoudend medisch verantwoordelijke zal bijwerkingen die optreden binnen het 
vaccinatiecentrum registreren.  
Indien een bijwerking wordt gemeld door een gevaccineerde burger of wordt opgemerkt door een 
medisch, dan wel farmaceutisch expert, wordt deze geregistreerd (vb. anafylactische shock). Dit kan 
via verschillende kanalen gebeuren:  
a) FAGG  

- Online formulier: www.eenbijwerkingmelden.be 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2Fen%2Fglossary%2Feudravigilance&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2143feb7210349ad6cb808d9429bb9c1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637614058872297462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oWOV6CRaMcXr9ju%2FeasBzA9HjZW0%2BaXQFjJLuL%2FnwzQ%3D&reserved=0
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eenbijwerkingmelden.be%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MrbMQFOjqKRDQSP74cl0Reryox5I6cpQeAAE9ulK7PI%3D&reserved=0
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- Papieren “gele fiche” kan worden afgedrukt op www.fagg.be.  
Per post naar het FAGG: afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03– 1210 Brussel 
Per fax op het nummer 02/528.40.01 
Per mail naar: adr@fagg.be 

b) Vaccinnet  
 

 Serious adverse event (SAE) na een eerste dosis COVID-19-vaccin 
 

Alle vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen worden gemeld aan het FAGG zoals beschreven 
in ‘1.5.3 Registratie van bijwerkingen’. Het FAGG onderzoekt en bepaalt of er een oorzakelijk verband is 
tussen de pathologie en het geneesmiddel/vaccin. Het melden van deze bijwerkingen aan het FAGG is 
dus belangrijk. 

Indien het FAGG een oorzakelijk verband aantoont tussen het vaccin en de SAE wordt door het FAGG 
en arts-specialisten bepaald of een tweede dosis wordt toegediend, en met welk vaccin. Er wordt in 
dit geval ook geen nieuw vaccinatieschema met een ander vaccin opgestart.  

Indien het FAGG geen oorzakelijk verband kan aantonen worden tussen het vaccin en de SAE dan 
wordt de burger gevaccineerd met hetzelfde vaccin. Veranderen van vaccin-type in dit geval wordt 
niet toegelaten. Het kan helpen om de burger te laten wachten met de toediening van de 2e dosis tot 
het beter gaat met diens gezondheid en dan opnieuw de toediening van de 2e dosis bespreken. 

In het geval van een allergische (anafylactische) reactie wordt de burger altijd doorverwezen naar de 
referentiecentra voor evaluatie door een allergoloog. Hier wordt afgewogen of een toediening van een 
tweede dosis onder toezicht aangewezen is. De internisten/allergologen van de Belgische 
referentiecentra kunnen ook op basis van hun diagnostiek een vaccinwissel aanraden.    

 

1.6 Achtergrond informatie 
 

Meer medische achtergrondinformatie vindt u terug op https://www.laatjevaccineren.be/voor-
professionals. 

Meer achtergrondinformatie over de goedgekeurde vaccinatiestrategie vindt u terug in het “Advies 
voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19 voor België” opgemaakt door “Taskforce 
Operationalisering van de vaccinatiestrategie”.  

Meer achtergrondinformatie over de verschillende soorten vaccins, vindt u terug op de website van het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fagg.be%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FndB3Be%2BBXGbPf2jRFrY3bNqA0h5zxN3s8cIuFh%2FiWI%3D&reserved=0
mailto:adr@fagg.be
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Note_TF_Strategy_Vaccination_NL_0312_post_press.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Note_TF_Strategy_Vaccination_NL_0312_post_press.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Note_TF_Strategy_Vaccination_NL_0312_post_press.pdf
https://www.fagg-afmps.be/nl/news/coronavirus_vragen_en_antwoorden_over_de_covid_19_vaccins
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1.7 SOP anamnese 
 
Doel: deze procedure beschrijft het verloop van het anamnesegesprek bij de medische administratie. 
Het ICT-proces van deze SOP wordt beschreven in het ICT en logistiek draaiboek. 
 
Deze SOP wordt herzien in functie van nieuwe informatie.  Volg nieuwe uitgaven goed op.  
Een afprintbare versie is beschikbaar gesteld hier. Wil je een word-versie om de interne werking van 
jullie vaccinatiecentrum hierin te integreren? Contacteer je regio-coördinator.  
Recentste versie: 3 juni 2021 

 
• Burgers mogen vanaf 27 april 2021 10 dagen na een hoog risico contact (of na start 

quarantaine, zolang er geen positieve PCR-test is) gevaccineerd worden.  
• Aanpassing anamnese 3 juni: indien de burger in de 14 dagen voor een COVID-19-vaccinatie 

een ander vaccin ontving moet de COVID-19-vaccinatie niet meer uitgesteld worden, de 
burger wordt geïnformeerd dat er meer bijwerkingen ervaren kunnen worden. Voor meer 
uitleg lees ‘ 1.4.2 Geen uitstel van COVID-19-vaccinatie’ 

Algemeen 

Het anamnesegesprek wordt doorlopen volgens de SOP anamnese afhankelijk of de burger een 1e of 2e 
dosis van het COVID-19-vaccin ontvangt. Indien de burger ‘ja’ antwoord op een vraag verbonden aan 
allergieën zet de medisch toezichthoudende arts het anamnesegesprek met de burger verder. De 
toezichthoudend medisch verantwoordelijke bevraagd de allergieën verder aan de hand van de 
beslissingsboom voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 van de Hoge Gezondheidsraad. Door middel van de 
beslissingsboom zijn 4 conclusies mogelijk: 

1. Niet vaccineren voor doorverwijzing van allergoloog 
2. Vaccinatie in het ziekenhuis 
3. Vaccinatie in het vaccinatiecentrum, wachttijd van 30 minuten na vaccinatie 
4. Vaccinatie in het vaccinatiecentrum, wachttijd van 15 minuten na vaccinatie 

 
In situatie 1 en 2 bezorgt de toezichthoudend medisch verantwoordelijke de burger de gegevens (p. 7 
beslissingsboom) om contact op te nemen met een van de referentiecentra en referentieartsen. Deze 
staan in voor evaluatie en/of vaccinatie van deze burgers. (Geef geen volledige lijsten mee!) 

In situaties 3 en 4 wordt de verpleegkundige geïnformeerd dat de burger gevaccineerd mag worden en 
met welke wachttijd na vaccinatie. De verpleegkundige schrijft de wachttijd op het vaccinatiekaartje 
indien dit 30 minuten is.  

 
Het kan zijn dat de burger geen goed zicht heeft op zijn/haar allergieën, en een lage gezondheids-
geletterdheid heeft. Indien de allergieën verontrustend klinken maar men hier moeilijk zicht op krijgt 
tijdens het gesprek is het aangeraden om deze burgers niet te vaccineren en de huisarts toe te laten 
om de beslissingsboom samen met de burger te overlopen.  

 
U vindt het advies van de Hoge Gezondheidsraad in andere talen met deze link terug.  

Timing anamnese en Doclr 

Er wordt gerekend op 6 minuten per anamnesegesprek. Het anamnesegesprek wordt niet schriftelijk 
of digitaal bijgehouden. Dit betekent dat het anamnesegesprek enkel mondeling plaatsneemt. 
In Doclr wordt het volgende uit het anamnesegesprek genoteerd: 

• Positieve of negatieve uitslag van het anamnesegesprek (positief: burger mag gevaccineerd 
worden, negatief: burger mag niet gevaccineerd worden)  

• Of de burger 15 of 30 minuten in de wachtruimte verblijft. Het is de verantwoordelijkheid van 
de burger om het advies van wachttijd na het vaccineren te respecteren.  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Procedure%20Riskassessment%20anafylaxie.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-vaccinatie-covid19-anafylaxie
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Hygiëne 

• De handen worden systematisch ontsmet. Zie hier de richtlijnen voor correcte handhygiëne. 
• Er wordt systematisch, minstens éénmaal per dag ontsmet. High-touch oppervlakten worden 

frequenter ontsmet.  
o Zorg voor een systematische handontsmetting van de burgers bij binnenkomst, dit 

vermindert opnieuw het besmettingsgevaar via oppervlakten.  
Specifieke aandachtspunten 

• Interval tussen 2 dosissen van het vaccin respecteren: 

Producent 
Pfizer 

(Comirnaty) 
Moderna 

(Spikevax) 
AstraZeneca 
(Vaxzevria) 

Janssen 

Interval 
tussen 
dosissen 

21-42 dagen 

Strikt min. 19 d. 

28-30 dagen 

Strikt min. 26 d. 

8-12 weken met ±5 
dagen speling (dag 

51-89) 

Strikt min. 4 w. 
(dag 28) 

Niet van 
toepassing 

• Toegediende vaccins moeten van hetzelfde merk zijn (dosis 1 en dosis 2). Combinaties van 
vaccins van verschillende merken/firma’s zijn niet toegestaan.  

• Tijdens het anamnesegesprek wordt aandacht gegeven aan een voorgeschiedenis 
van allergieën, volg hiervoor SOP anamnese. 

• Leeftijdsgrens AstraZeneca en Janssen: toediening vanaf 41 jaar. M.a.w. burgers t.e.m. de leeftijd 
van 40 jaar worden niet gevaccineerd met AstraZeneca of Janssen. 

o Janssen: specifieke groepen kunnen zonder de leeftijdsgrens gevaccineerd worden, goed 
informeren blijft belangrijk (lees 1.5.2 Informatie over Janssen en bloedklonters). Vanaf 
16 juni kunnen burgers onder de leeftijdsgrens zich inschrijven voor vaccinatie met 
Janssen via QVAX maar ook min-41-jarigen mogen een Janssen-vaccin worden 
aangeboden voor het wegwerken van restdosissen op het einde van de dag. 

• Jongeren van 12 tot 17 jaar mogen enkel met Pfizer of Moderna gevaccineerd worden. Hier 
rekent men de leeftijd met de geboortedatum (dag en maand), niet enkel het geboortejaar. 
 

 Zwangerschap 
 
Zwangerschap wordt systematisch bevraagd tijdens het anamnesegesprek. Vanaf 24 april worden zij 
gevaccineerd met mRNA-vaccins.  

Janssen-vaccins mogen wel toegediend worden aan zwangere vrouwen binnen specifieke 
groepen (zie 1.5.2 Informatie over Janssen en bloedklonters) indien het tweede vaccin in gedrang 
komt. Het aanbod voor een Janssen-vaccin geldt hier zoals in de algemene bevolking als een 
opting-in: zij kunnen ervoor kiezen om toch een Pfizer-vaccin te krijgen. 

Er wordt tijdens de anamnese bevraagd of de burger zwanger is, indien ‘ja’ wordt er gecontroleerd of 
de persoon correct ingeboekt staat voor een mRNA-vaccin. Indien de burger toch ingepland staat voor 
een wordt script 54 van de ‘Proces scripts voor een vlotte werking van een vaccinatiecentrum’ gevolgd. 
Indien een schema voor een viraalvectorvaccin reeds is opgestart en de burger ondertussen zwanger 
wordt, dan wordt het vaccinatieschema met een viraalvectorvaccin afgerond. 

Wat doen wanneer een burger voor de eerste dosis voor Janssen of AstraZeneca staat ingepland en 
zwanger is? 

• De anamnesemedewerker vraagt na of de burger zwanger is 
o NEE: volgende stap anamnese 
o JA: is de burger ingepland voor een mRNA-vaccin? 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Affiches%20handhygi%C3%ABne%20WZC_algemeen-basis-zeep-alcohol-handschoenen_v2019.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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 JA: vaccineren 
 NEE: ingepland voor viraalvectorvaccin (Janssen of AstraZeneca) 

à Bevestig in de pop-up informatie van Doclr of de burger is doorgegeven voor prioritaire 
vaccinatie, code: MEDIPRIO1 
• JA: volg script 54 hieronder weergegeven 
• NEE: contacteer medisch expert. Medisch expert probeert af te leiden of de burger 

zwanger is 
o Oordeel zwanger: volg script 54. NB: pre-conceptie hoeft geen mRNA-vaccin 
o Oordeel niet zwanger: niet omboeken naar mRNA-vaccin 

 

Script 54: De burger komt bij toe bij de anamnese en blijkt zwanger terwijl deze ingeboekt staat voor 
een Adenovirus vaccin die niet toegelaten is voor zwangere personen. 

• De anamnesemedewerker contacteert de centrumverantwoordelijke of een andere agendabeheerder 
• De centrumverantwoordelijke kijkt na of de zwangerschap bevestigd is voor de uitgenodigde burger 

(of geïmporteerd in Doclr) vooraleer verder te gaan naar de volgende stappen 
• De centrumverantwoordelijke annuleert de huidige afspraak/afspraken 
• De centrumverantwoordelijke boekt de persoon manueel in voor een mRNA vaccin (waarbij het 

vaccinatieschema ontkoppelt wordt) 
• De centrumverantwoordelijke wijst de burger door naar de juiste vaccinatielijn of geeft de datum 

van vaccinatie mee naar de burger 
 

Uitzondering: Janssen-vaccins mogen wel toegediend worden aan zwangere vrouwen binnen specifieke 
groepen (zie 1.5.2 Informatie over Janssen en bloedklonters) indien het tweede vaccin in gedrang komt. 
Het aanbod voor een Janssen-vaccin geldt hier zoals in de algemene bevolking als een opting-in: zij 
kunnen ervoor kiezen om toch een Pfizer te krijgen. 

 

 Algemene informatie voor burgers bij vragen rond zwangerschap en vaccinatie 
 

In de uitnodigingsbrief staat het volgende:  

‘Als je zwanger bent, mag je gevaccineerd worden. Als je hierover nog vragen hebt, stel je deze 
best vooraf aan je arts.’ 
 

In het geval dat een vrouw meedeelt dat zij zwanger is en vraagt of zij gevaccineerd mag worden 
mag zij geïnformeerd worden naar het volgende:  

Er is door de Hoge Gezondheidsraad geoordeeld dat zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd 
kunnen worden met een mRNA-vaccin. Vaccinatie is sterk aangewezen voor vrouwen die als 
zorgverlener werken, een verhoogde blootstelling op COVID-19 hebben of vrouwen met co-
morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren. Zwangere 
vrouwen hebben een verhoogd risico op het meemaken van ernstige COVID-19 infectie en op een 
premature bevalling (HGR advies 9622 15 april 2021). 

Heeft de vrouw meer vragen? Dan moet zij deze bespreken met haar huisarts. De medisch 
toezichthoudende verantwoordelijke wordt hiervoor niet bijgehaald. 

Zwangere vrouw uitgenodigd voor een eerste dosis voor een viralevectorvaccin (nog niet toegediend)? 
Zwangere vrouwen worden voortaan gevaccineerd met mRNA-vaccins. Indien zij dus ingepland staan 
voor een viraalvectorvaccin ondanks de zwangerschap wordt deze niet toegediend.  

Uitzondering: Janssen-vaccins mogen wel toegediend worden aan zwangere vrouwen binnen specifieke 
groepen (zie 1.5.2 Informatie over Janssen en bloedklonters) indien het tweede vaccin in gedrang komt. 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf
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Het aanbod voor een Janssen-vaccin geldt hier zoals in de algemene bevolking als een opting-in: zij 
kunnen ervoor kiezen om toch een Pfizer-vaccin te krijgen. 

Zwangere vrouw ontving al een eerste dosis van AstraZeneca? Indien een eerste dosis AstraZeneca 
reeds is toegediend dan wordt de tweede dosis ook van AstraZeneca toegediend. Parallel hieraan 
ontvangen vrouwen die zwanger worden tussen de eerste en tweede prik AstraZeneca ook de tweede 
dosis AstraZeneca zoals gepland. Er is geen informatie bekend over het mengen van vaccinatieschema’s.  

 Jongeren 
 

In de uitnodigingsbrief staat het volgende voor jongeren: 

Je bent nog geen 18 jaar. Mag je alleen naar het vaccinatiecentrum?  

Bespreek je vaccinatie samen met je ouders. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je 
huisarts. Ook op het moment van de vaccinatie kan je nog vragen stellen. 

• Als je 16 of 17 jaar bent, mag je zonder je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum 
komen. Je kunt in principe zelf beslissen of je je laat vaccineren nadat je je goed 
geïnformeerd hebt. 

• Als je 15 jaar of jonger bent, moet je samen met je ouders beslissen of je gevaccineerd 
wordt. Kom dan samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum. Kan een 
ouder of voogd echt niet mee? Kom dan alleen en breng een door je ouder(s) of voogd 
ondertekende brief mee. Deze brief heeft minstens 1) de naam en geboortedatum van de 
jongere, 2) naam, voornaam, contactgegevens en handtekening van de ouder(s) of 
voogd(en), 3) datum van de ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten 
vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’. Je kan een voorbeeld van de brief 
vinden op: www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen Zonder die brief zal je een gesprek met 
een arts in het vaccinatiecentrum hebben om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te 
laten vaccineren. 

 16- en 17-jarigen 
Het IMC heeft op 5 juni besloten dat jongeren van 16 en 17 jaar gevaccineerd worden aansluitend op de 
brede bevolking in de vaccinatiecentra. Ook in deze groep wordt prioriteit gegeven aan jongeren met 
onderliggende aandoeningen, volg hiervoor de communicaties via de daily mail en in de nota speciale 
procedures en doelgroepen voor vaccinatiecentra.  

Jongeren onder de 18 jaar mogen enkel met het Pfizer of Moderna-vaccin gevaccineerd worden. De 
andere vaccins hebben tot nu toe geen goedkeuring bij leeftijden jonger dan 18 jaar. De leeftijd wordt 
bepaald aan de hand van de geboortedatum (dag en maand), niet enkel het geboortejaar. Dit betekent 
dat een jongere die binnen een maand 18 jaar wordt ook een Pfizer of Moderna-vaccin moet ontvangen, 
Moderna of een opt-in van Janssen wordt niet toegelaten.  

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten mag een jongere van 16 à 17 jaar zelf beslissen of hij/zij zich 
laat vaccineren. Omdat deze jongeren ‘medisch meerderjarig’ zijn, worden zij in staat geacht om daar 
zelf over te kunnen beslissen. De toestemming van ouders is in dit geval niet nodig, en omgekeerd 
kunnen ouders hun kind niet verplichten om zich te laten vaccineren. Deze jongeren moeten in het 
vaccinatiecentrum geen formulier van ‘geïnformeerde toestemming’ ondertekenen. Het feit dat zij zich 
aanbieden om gevaccineerd te worden, geldt als toestemming.   

 12 tot 17-jarigen 
Het IMC heeft op 7 juli besloten dat jongeren van 12 tot 15 jaar gevaccineerd worden vanaf 19 juli, 
aansluitend op de brede bevolking in de vaccinatiecentra. Ook in deze groep wordt prioriteit gegeven 
aan jongeren met onderliggende aandoeningen, volg hiervoor de communicaties via de daily mail en 
in de nota speciale procedures en doelgroepen voor vaccinatiecentra.  

http://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen
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Jongeren onder de 18 jaar mogen enkel met het Pfizer of Moderna-vaccin gevaccineerd worden. De 
andere vaccins hebben tot nu toe geen goedkeuring bij leeftijden jonger dan 18 jaar. De leeftijd wordt 
bepaald aan de hand van de geboortedatum (dag en maand), niet enkel het geboortejaar. Dit betekent 
dat jongeren die binnen een maand 12 jaar worden nog niet officieel 12 jaar zijn en niet gevaccineerd 
mogen worden.  

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten mag men niet veronderstellen dat een 12 tot 15 jarige voldoende 
matuur zijn om zelfstandig een beslissing te nemen voor vaccinatie. Volg hiervoor de uitgeschreven 
procedure in de nota ‘Toestemming bij 12-15 jarigen’. Hier staan de richtlijnen uitgebreid beschreven, 
inclusief de werking met QVAX.  

In het kort: 

1. Jongere komt samen met ouder(s) of voogd(en) naar het vaccinatiecentrum. 
2. Jongere komt alleen naar het vaccinatiecentrum met een door de ouder(s) of voogd(en) 

ondertekende brief. Deze brief moet niet bewaard worden. 
3. Jongere komt alleen naar het vaccinatiecentrum zonder een door de ouder(s) of voogd(en) 

ondertekende brief. De medisch expert neemt telefonisch contact op te nemen de ouder(s) of 
voogd(en) om toestemming te krijgen. Indien de ouders niet bereikt kunnen worden dan treedt 
de medisch expert in gesprek met de jongere om de maturiteit van de jongere in te schatten, 
of zij al dan niet zelfstandig kunnen toestemmen voor COVID-19- vaccinatie. De medisch expert 
kan contact opnemen met de huisarts van de jongere om te helpen bij de inschatting. 
Is de huisarts onbereikbaar? Inschatting van de medisch expert. Meer uitleg over deze 
inschatting vindt u eveneens in de nota ‘Toestemming bij 12-15 jarigen’.  

a. Jongere wordt matuur ingeschat  vaccineren 
b. Jongere wordt onvoldoende matuur ingeschat of bij twijfel  niet vaccineren 

 

 Anamnesegesprek met anderstaligen 
 
Voor anderstaligen is een folder ‘Je traject door het vaccinatiecentrum – vragenlijst gezondheid’ 
beschikbaar gesteld in meerdere talen. De burger krijgt deze idealiter aan het onthaal. Aan de hand 
van deze folder wordt de burger ingelicht over het proces doorheen het vaccinatiecentrum en het 
verloop na de vaccinatie. Hier is ook een anamnesevragenlijst in, in de eigen taal, dat ingevuld moet 
worden de burger. 

Deze anamnesevragenlijst loopt gelijk aan de SOP anamnese met 3 extra vragen voor het geval dat ze 
de taal niet goed beheersen en de instructies in de uitnodigingsbrief niet goed begrepen. Als 
verpleegkundige kan je aan de hand van de Nederlandstalige versie van de vragenlijst uitmaken of 
gevaccineerd mag worden. Deze goed bekijken en beschikbaar houden is dus aangeraden!  

 
Na het anamnesegesprek moet de burger de folder terugkrijgen. Wij houden geen medische informatie 
bij van de burgers, zodat de GDPR-wetgeving nageleefd wordt. Het verdere traject na vaccinatie wordt 
ook op de folder voor deze burgers toegelicht. 

Hoe de anamnesevragenlijst interpreteren? 

Na de SOP anamnese flowcharts vindt u de Nederlandstalige versie van de medische vragenlijst. In de 
versie geplaatst in dit medisch-verpleegkundig draaiboek is ook een kleurcode gegeven aan de vakjes 
om interpretatie te vergemakkelijken tijdens het anamnesegesprek. 

Groen: ok 
Oranje: aandacht, actie verwacht 
Rood: stop 
Roos: aandachtspunt tijdens vaccinatie, geen tegenindicatie 

 

https://www.laatjevaccineren.be/vertalingen-campagnematerialen-covid-19-vaccinatie
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20Traject%20vaccinatiecentrum-anamnese_A4%20-%20Nederlands.pdf
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Algemeen: ‘Neen’ is een goed antwoord waar geen actie of aandachtspunten zijn. Het rechter vakje 
moet dus aangekruist zijn. Uitzonderingen hierop zijn: 

Vraag 12, 13, 15 en 16 zijn aandachtspunten voor de vaccinator, maar geen tegenindicatie voor 
vaccinatie. 
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 Groen: ok 
Oranje: aandacht, actie verwacht 
Rood: stop 
Roos: aandachtspunt tijdens vaccinatie 
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1.8 SOP vaccinatie 
 
Doel: deze procedure beschrijft het verloop van het vaccineren bij de vaccinator.  
Het registratieproces van deze SOP wordt beschreven in het ICT en logistiek draaiboek.  
 
Een afprintbare versie is beschikbaar gesteld hier. Wil je een word-versie om de interne werking van 
jullie vaccinatiecentrum hierin te integreren? Contacteer je regio-coördinator. 
Recentste versie: 8 juli 2021 
 
Alle corona-vaccins zijn intramusculaire inspuitingen.   
Het toedienen van een intramusculaire inspuiting behoort tot de basishandelingen van een 
verpleegkundige en dient gekend te zijn. De Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NKVV) stelt 
een modelprocedure voor het toedienen van vaccins ter beschikking, deze kan gelezen worden via 
volgende link. 
 
De belangrijkste punten zijn 

• Wanneer vaccinatie in de bovenarm niet mogelijk is, kan vaccinatie in de anterolaterale kant 
van het bovenbeen (m. Vastus lateralis) een alternatief zijn 

o Vaccinaties worden niet in de bil geplaatst. Hier is de kans groter dat het vaccin in het 
subcutaan weefsel geplaatst wordt i.p.v. intramusculair. 

• Ontsmetten van de injectieplaats is niet noodzakelijk  
• Intramusculaire inspuiting: trek de huid strak tussen duim en wijsvinger en met ander hand de 

naald loodrecht inbrengen 
• Aspiratie na injectie is niet noodzakelijk 
• Correct weggooien van lege spuit: naald wordt d.m.v. de uitsparingen van de naaldcontainers 

veilig verwijderd. Enkel naalden horen thuis in de naaldcontainer, de spuit wordt gedeponeerd 
bij het niet-risicohoudend medisch afval.  

o Wanneer gewerkt wordt met zero dead volume spuiten kan de naald niet ontkoppeld 
worden. Gooi in dit geval de gehele spuit in de naaldcontainer 

 
Specifieke aandachtspunten 

• Laat geen opgetrokken spuiten onbewaakt achter om gevaar op diefstal te beperken. 
• De vaccin-spuiten mogen niet geschud worden!  

De vaccins worden onstabiel eens geschud. 
• Alle vaccins moeten beschermd worden van het licht.  
• De hoeveelheid in de spuit moet gecontroleerd worden: 

o AstraZeneca (Vaxzevria): 0,5 ml 
o Pfizer (Comirnaty): 0,3 ml 
o Moderna (Spikevax): 0,5 ml  
o Janssen:  0,5 ml 

• Zwaarlijvige patiënt 
o O.b.v. visuele inschatting van de vaccinator 
o Gebruik de hiertoe voorziene naalden + spuiten: 23G 30mm naald 

 De huid goed strak trekken en voldoende door duwen om de spier goed te 
bereiken 

 Bij twijfel over de juiste naaldlengte kan dit op de volgende manier 
gecontroleerd worden: pak de huidplooi tussen duim en wijsvinger en 
beoordeel de dikte: als de naald korter is dan de helft van de huidplooi, dan 
moet je een langere naald nemen. 

o Worden deze spuiten niet gebruikt tegen het vervaluur? Om verspilling te voorkomen 
kunnen deze ook gebruikt worden bij personen met een lagere BMI, de naald wordt hier 
minder diep ingebracht 

 
  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.nvkvv.be/file?fle=1227266&ssn=1371f968a23af0b8e02b5458dc1aa6516c6aaf50
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Hygiëne 
• Tijdens een COVID-19-epidemie is het belangrijk dat de vaccinator een goede handhygiëne 

uitvoert. Handontsmetting gebeurt vóór én na contact met de burger, handschoenen enkel 
dragen bij wonden, geen ringen of polshorloges dragen, geen nagellak of valse nagels… 
Zie hier de richtlijnen voor correcte handhygiëne. 

• Alle medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker en bewaren zoveel mogelijk 
afstand ten opzichte van mekaar en de personen die gevaccineerd worden. De vaccinatoren 
dragen een chirurgisch masker. Een gezichtsscherm kan maar moet niet.  

• Er wordt systematisch, minstens éénmaal per dag ontsmet. High-touch oppervlakten worden 
frequenter ontsmet.  

o Zorg voor een systematische handontsmetting van de burgers bij binnenkomst, dit 
vermindert opnieuw het besmettingsgevaar via oppervlakten.  

 
Ergonomie 
De beroepsvereneging voor ergonomie (VerV) heeft 10 tips opgelijst voor het vlot en comfortabel 
vaccineren. Zo kunnen klachten door het langdurig staan en aannemen van nefaste houdingen 
vermeden worden. Een poster met deze 10 tips kan u hier terugvinden. 

 

Iets mis met het vaccin voor de toediening?  
 
Bv. vervaluur is overschreden, vaccin is gevallen, temperatuur  

Breng de farmaceutisch expert op de hoogte. Vaccineer de burger niet met dit vaccin. De farmaceutisch 
expert noteert dit in het non-conformiteiten register. 

Indien het vaccin is toegediend aan een burger zie ‘1.10 Melden van (toegediende) medicatiefouten’ 

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Affiches%20handhygi%C3%ABne%20WZC_algemeen-basis-zeep-alcohol-handschoenen_v2019.pdf
https://www.verv.be/news/ergonomisch-vaccineren/


 

 pagina 34 van 114 

  



 

 pagina 35 van 114 

1.9 Handelingen bij acute bijwerkingen 
 
Doel: deze procedure beschrijft hoe gehandeld wordt door medisch personeel bij acute bijwerkingen. 
 
De toezichthoudend medisch verantwoordelijke wordt verwacht om in samenwerking met de 
huisartsenkring een bloeddrukmeter, stethoscoop en glucosemeter ter beschikking te stellen voor het 
vaccinatiecentrum. 

Tip: spreek af welke verpleegkundige eventueel de toezichthoudend medisch verantwoordelijke kan 
ondersteunen in geval van incidenten/EHBO. 

De exacte locatie van de noodtrousse moet gekend zijn door al het medisch personeel in het 
vaccinatiecentrum.   

 
Volgende stappen worden ondernomen bij het optreden van een reactie:  

 
1. Lichte/matige reactie (traag progressief oedeem, jeuk, urticaria) beperkt tot 1 symptoom 

 informeer arts VC, burger moet naar EHBO-lokaal  
• in EHBO-lokaal: controleer vitale functies en bloeddruk;  
• stel gerust en observeer gedurende 30 tot 60 minuten;  
• dien antihistaminicum per os toe (ceterizine). 
 

2. Ernstige reactie (bronchospasme, hypotensie, oedeem)  
 informeer arts VC, burger moet naar EHBO-lokaal  

• volg SOP anafylaxie, bel 112, vraag MUG; 
• controleer vitale functies en bloeddruk;  
• plaats in  veiligheidshouding (liggend/halfzittend bij dyspnoe);  
• dien antihistaminicum per os toe;  
• dien adrenaline  IM of diep SC toe: 

• Volwassenen: 0,3 à 0,5 mg 
• Jongere (geen volwassen lichaam): 0,01 mg/kg lichaamsgewicht (0,01 

ml/kg) tot maximum 0,5 mg 
30 kg 0,3 mg 
40 kg (ongeveer 11-12 jaar) 0,4 mg 
Meer dan 40 kg (13 jaar en ouder) 0,4 – 0,5 mg 

 
3. Cardiovasculaire shock of zeer ernstige dyspnoe  

 informeer arts VC, burger moet naar EHBO-lokaal  
• volg SOP anafylaxie, bel 112, vraag mug; 
• controleer vitale functies en bloeddruk;  
• plaats in veiligheidshouding  (liggend/halfzittend bij dyspnoe);  
• ondersteun vitale functies; start reanimatie indien vereist;  

• beademing in corona-tijden moet met een ballon! 
• herhaal toediening adrenaline IM of diep SC indien nodig na 5-10 minuten in 
afwachting van het MUG.  

• Volwassenen: 0,3 tot 0,5 mg IM 
• Jongere (geen volwassen lichaam): 0,01 mg/kg lichaamsgewicht 

(0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg 
• (Best IV-toediening van adrenaline laten voor MUG) 
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 Reanimatie en adrenaline bij jongeren 

 Reanimatie bij jongeren (geen volwassen lichaam) 
Bij de reanimatie is het aantal hartmassages kleiner bij kinderen dan bij volwassenen. 15 hartmassages 
worden afgewisseld met 2 beademingen. 
Zie hier een flyer van Kind en Gezin: 
https://www.kindengezin.be/img/KIN106_Basisreanimatiekinderen2017.pdf  

 Adrenaline bij jongeren (geen volwassen lichaam) 
De arts dient adrenaline IM toe in de anterolaterale zijde van de dijspier in een 1:1000 oplossing. 

Dosering: 0,01 mg/kg lichaamsgewicht (0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg  

Dit stemt overeen met de volgende leeftijdsspecifieke doseringen: 

30 kg 0,3 mg 
40 kg (ongeveer 11-12 jaar) 0,4 mg 
Meer dan 40 kg (13 jaar en ouder) 0,4 – 0,5 mg 

 

 Affiche SOP anafylaxie na vaccinatie 
 
Doel: deze affiches en procedure beschrijven het verloop bij anafylaxie na het vaccineren.  
 
Een afprintbare versie is beschikbaar gesteld hier. 
Recentste versie: 23 juli 2021. 

https://www.kindengezin.be/img/KIN106_Basisreanimatiekinderen2017.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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1.10 Melden van (toegediende) medicatiefouten 
 

Een medicatiefout is een onopzettelijke fout in het proces van medicamenteuze behandeling die de 
patiënt schade berokkent of kan berokkenen. Fouten bij het voorschrijven, afleveren, stockeren, 
bereiden en toedienen van een geneesmiddel zijn de meest voorkomende vermijdbare fouten en 
vormen een belangrijk aandachtspunt voor de volksgezondheid. 

Gebeurt er iets kritisch met betrekking tot de toediening van de vaccins? 

Aarzel niet dit te signaleren via vaccins@vlaanderen.be  De collega's van het team infectieziekten 
helpen het vaccinatiecentrum graag verder met praktische vragen.  

Hou voor de zekerheid altijd al je medicatiefouten intern bij in het vaccinatiecentrum. 

Waarom een medicatiefout melden? 

De melding van een medicatiefout is bedoeld om de oorzaak van de fout te achterhalen en, wanneer 
mogelijk, na te gaan hoe een herhaling van deze fout kan worden voorkomen. Het is belangrijk om alle 
medicatiefouten te melden, ongeacht of deze al dan niet tot een bijwerking hebben geleid. De melding 
van mogelijke risico’s op medicatiefouten en van ontdekte medicatiefouten is ook waardevol voor de 
volksgezondheid. 

Bij melding van een medicatiefout in het vaccinatiecentrum kan het Agentschap of het FAGG bijstand 
verlenen voor het achterhalen van de oorzaak en het zoeken naar een oplossing. Het Agentschap Zorg 
en Gezondheid ondersteunt bij medische besluiten, helpt bij de communicatie naar de burgers, de 
nodige procedures en de organisatorische gevolgen van de medicatiefout. 

Melden van een medicatiefout 

A. Medicatiefout met bijwerkingen 
- Online meldingsformulier: 

https://www.fagg.be/sites/default/files/.content/papieren_fiche_patient_.doc 
- E-mail FAGG: medication-errors@fagg.be  
- Informeer ook altijd (in CC): vaccins@vlaanderen.be  en vaccinatiecentra@vlaanderen.be  

 
B. Medicatiefout zonder bijwerkingen 

- E-mail: medication-errors@fagg.be 
- In CC:  

o vaccins@vlaanderen.be  
o vaccinatiecentra@vlaanderen.be  

 
C. Website 
https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_potentiele_of_reele_medicatiefout  

 

Volgende elementen kan u meenemen in uw melding van de medicatiefout: 

- Contactpersoon: medisch expert, farmaceutisch expert, programmamanager 
- Beschrijf de situatie: 

o Waar? 
o Wanneer?  
o Met welk vaccin? 
o Wanneer is de fout vastgesteld en hoe?  
o Wat is de oorsprong van het incident?  
o Welke acties zijn ondernomen bij vaststelling van de medicatiefout? 

- Bepaal zo goed mogelijk het getroffen cohort en neem marges.  

mailto:vaccins@vlaanderen.be
https://www.fagg.be/sites/default/files/.content/papieren_fiche_patient_.doc
mailto:vaccins@vlaanderen.be
mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
mailto:medication-errors@fagg.be
mailto:vaccins@vlaanderen.be
mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_potentiele_of_reele_medicatiefout
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Indien deze elementen nog niet gekend zijn onderzoekt u dit verder na het melden van het incident 
zoals hierboven beschreven.  

 

AstraZeneca 
Bijwerkingen en ook mogelijke medicatie-fouten geassocieerd met het gebruik van Vaxzevria kunnen 
ook worden gemeld aan AstraZeneca. (Medicatie-fouten verwijst niet naar een gebrek aan 
therapeutisch effect van het geneesmiddel, maar eerder naar een menselijke of proces gerelateerde 
fout.) 

- Via de website: https://contactazmedical.astrazeneca.com 
- Per e-mail (AZCOVID19-AEIntake-EU@astrazeneca.com)  
- Per telefoon +32 2 808 53 06 tijdens de werkuren, of op +32 2 370 48 11 na 17u. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontactazmedical.astrazeneca.com%2F&data=04%7C01%7Csophie.hadjisotiriou%40vlaanderen.be%7C2357d0a1e2604557103a08d8ffde7e72%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637540679575618166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RooPbj0TfCmqPKtYktiuwmf2RxBjMmUVVTWLr5G%2FBGI%3D&reserved=0
mailto:AZCOVID19-AEIntake-EU@astrazeneca.com
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1.11 Prikaccident 
 

In dit onderdeel worden preventieve maatregelen voor prikaccidenten toegelicht, alsook een voorstel 
gedaan voor het lokaal opstellen van een procedure voor prikaccidenten.  
De procedure voor prikaccidenten dient lokaal geregeld te worden in samenspraak met de 
verzekeraar. De verantwoordelijkheden binnen het vaccinatiecentrum worden ook lokaal 
afgesproken.  

 Hoe een prikongeval bij vaccinatie voorkomen? 
• Zorg voor een geschikte naaldcontainer binnen handbereik zodat de naalden onmiddellijk 

kunnen worden weggegooid, gebruik de inkepingen van de naaldcontainer om de naald van de 
spuit te verwijderen 

• De (gebruikte) naalden nooit herkappen 
• De naaldcontainer maar voor ¾ vullen 
• Sluit de naaldcontainer met de tijdelijke sluiting bij transport en gebruik de definitieve sluiting 

op het ogenblik van definitieve verwijdering 
  

 Voorstel procedure prikaccident 
a. EHBO 

• Laat de wonde hevig bloeden onder warm stromend water 
! Het is belangrijk het bloed uit de wond te laten vloeien maar zeker niet erop te drukken omdat hierdoor 
het besmettingsrisico verhoogd wordt. 

• Reinig de wonde met water en zeep 
• Ontsmet de wonde met een alcoholische oplossing en dek de wonde steriel af 

 

b. Melding 
De medewerker meldt het accidenteel bloedcontact aan de lokaal afgesproken persoon. Er wordt zo 
snel mogelijk bloed afgenomen bij de medewerker en -indien gekend- bij de persoon waarvan het bloed 
afkomstig is.  
De persoon waarvan het bronbloed afkomstig is, dient een formulier in verband met geïnformeerde 
toestemming in te vullen en te ondertekenen. In dit formulier geeft de burger toestemming om een 
bloed af te nemen voor het opsporen van infectieuze agentia, in het bijzonder hepatitis B, hepatitis C 
en HIV.   
Uit te voeren bloedanalyses:  

• HIV type 1 +2 Antilichaam Screening 
• HIV p24 Antigen 
• Hepatitis B surface Antigen 
• Hepatitis B surface Antilichaam 
• Hepatitis B Core Antilichaam 
• Hepatitis C Anitlichaam 
• AST, transaminase 
• ALT, transaminase 
• Gamma GT 

De resultaten van deze bloedanalyses moeten opgevolgd worden. 

De verzekeraar wordt geïnformeerd van het arbeidsongeval.  

c. Opvolging 
Afhankelijk van de bloedresultaten volgt er eventueel verdere actie indien er nood is aan een 
preventieve behandeling. 
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• Bij een ongeval met risico op hepatitis B maakt men een onderscheid tussen werknemers die wel 
of niet gevaccineerd werden tegen hepatitis B. Bij niet-gevaccineerde werknemers dient 
overwogen te worden om hepatitis B antistoffen toe te dienen. Dit liefst binnen 24 uur. Deze 
bieden meteen bescherming. Daarnaast start men een hepatitis B-vaccinatie. Als werknemers wel 
gevaccineerd werden en er bewijs is van voldoende bescherming door hepatitis B-antistoffen, 
moet men geen verdere actie ondernemen. 

• Bij een prikongeval met een met hepatitis C besmette naald zijn bijkomende bloedafnames 
aangewezen 1, 3 en 6 maanden na de blootstelling om hepatitis C-antistoffen na te gaan. Tegen 
hepatitis C bestaat er geen beschermend vaccin.  

• Bij een ongeval met risico op HIV-overdracht dient profylaxis overwogen te worden. De eerste 
dosis is idealiter binnen de 4 uur.  Omdat HIV niet meteen opgespoord kan worden, zal  
tweemaandelijks getest worden tot zes maanden na blootstelling. 
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FARMACEUTISCH DRAAIBOEK 
 
Versie: 2.0  Datum: 08/07/2021  
Auteurs: Joris Maesschalck, Magali Van Steenkiste, Charlotte Verrue, Silas Rydant, Marleen Haems   

1.12 Inleiding 
In een vaccinatiecentrum kunnen verschillende vaccins gebruikt worden. Elk vaccin vergt andere procedures. Daarom worden alle procedures 
achtereenvolgens voor elk van de vaccins beschreven.  De procedures kunnen nog wijzigen naarmate er meer gegevens beschikbaar zijn. Daarom 
trachten we om wekelijkst een update van het draaiboek te voorzien.  Controleer telkens of u de recentste versie consulteert. 
 

Een applicatie voor de stock-, bereidings-, en lotnummerregistratie in het vaccinatiecentrum is ter beschikking. We verwijzen hiervoor naar het 
ICT en Logistiek draaiboek. Verantwoordelijkheden farmaceutisch expert 

De farmaceutisch expert is een essentiële schakel in het vaccinatiecentrum.  Hij zorgt ervoor dat de burger een kwalitatief vaccin dat op de juiste manier 
werd gestockeerd en bewaard, op de juiste manier werd verdund en klaargemaakt, krijgt toegediend.    
De farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor:  

• Het stockmanagement en de bestellingen  
• In ontvangst nemen van de vaccins in samenspraak met de centrumverantwoordelijke. De farmaceutisch expert werkt een procedure uit voor 

wanneer de farmaceutisch expert noch de centrumverantwoordelijke deze in ontvangst kan nemen. 
• De goede bewaring van de vaccins in het Vaccinatiecentrum met respect voor de koude keten.  
• Indien nodig, het ontdooien van de vaccins, volgens instructies van de producent  
• Het aseptisch verdunnen van de vaccins.   
• Het klaarmaken en vrijgeven van de injectiespuiten.   
• Het registreren van eventuele non-conformiteiten  
• Beheer en opvolging van de noodtrousses  
• Beheer en opvolging van Risk Minimization Activities en Farmacovigilantie  
• De goede communicatie bij veranderen van lotnummer: de vaccinator beschikt steeds over het juiste lotnummer (en/of barcode:qr-code ervan) 
• De goede communicatie bij veranderen van lotnummer: de vaccinator beschikt steeds over het juiste lotnummer (en/of barcode ervan) 
• Bewaking van de toepassing van de standaard operating procedures (SOPs)   
• De opleiding van nieuwe medewerkers. 

 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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Er wordt geschat dat 2 FTE bereiders, en 0,75 FTE farmaceutisch expert noodzakelijk zijn in een vaccinatiecentrum met 4 vaccinatielijnen.   
  

1.13 Infrastructuur en uitrusting bereidingsruimte 
 

 Infrastructuur  
  
Ruimte  Oppervlakte  Reden  
Ruimte, groot genoeg voor ontvangen vaccins, 
stockeren en bereiden. 

Minimaal 25 m2  Bestelling conform ontvangen, stock optimaal 
beheren, vaccins aseptisch en kwaliteitsvol 
verdunnen en klaarmaken voor injectie  

 

Voorbeeld inrichting bereidingsruimte, aan te passen in functie van lokale mogelijkheden. 
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De omgevingstemperatuur in de bereidingsruimte moet steeds onder de 25°C blijven. Monitoring van de omgevingstemperatuur is hierdoor vereist. 
Indien nodig moet koeling van de ruimte voorzien worden. Hiervoor mag het infrastructuurbudget gebruikt worden. Hou er rekening mee dat de 
temperatuur in het vaccinatiecentrum kan oplopen tijdens de zomermaanden.  
Dit geldt idealiter ook voor de rest van het centrum omdat bijvoorbeeld in de vaccinatieruimten ook vaccins bewaard worden. Gebruik hier indien 
nodig de geleverde koelboxen.  

 Uitrusting  
  
Omschrijving  Reden  Opmerkingen  
Koelkasten met slot * Bewaring vaccin. Deze koelkasten mogen enkel voor de vaccins 

gebruikt worden! Geen voedingswaren of drank  
 De koelkasten moeten geschikt zijn om geneesmiddelen en 
vaccins te stockeren. Deze worden voorzien door de Vlaamse 
Overheid 

Temperatuurlogger*  Non-conformiteiten opmerken  Deze worden voorzien door de Vlaamse Overheid 
Gele naaldencontainers * Verwijderen gebruikte optrek- en injectienaalden  In de bereidingsruimte en op elke vaccinatieplaats   
Afvalzakken   Voor spuiten zonder naalden en niet-medisch afval   
Afvalzakken/bakken medisch 
materiaal 

Verwijderen van non-conforme vaccins     

RMA vaten geel * Verwijderen naalden na optrekken en lege vials  1 in bereidingsruimte   
Stockbeheersysteem, PC en 
internet, printer 

Stock goed managen  Zie ICT en logistiek draaiboek 

Ontsmettingsalcohol*  Oa ontsmetten bereidingstafel    
Ontsmettende 
alcoholoplossing/alcogel  * 

Ontsmetten handen    

Chirurgische mondmaskers*      
Beschermhandschoenen * Hanteren diepgevroren flacons    
Niet steriele gaasjes/ 
alcoholswabs* 

Ontsmetten van rubberen dopjes vaccinvials    

Non-conformiteitenregister      
Eenvoudige bakjes* en kleine 
afwasbare koelboxen* 

Voor de klaargemaakte vaccins    Eenvoudige bakjes: bv. nierbekkens 

Noodtrousse  Boxen voor materiaal noodtrousse    

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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Kleine etiketten op een A4—
formaat 
 
Afmetingen 1 label =: 25,4mm x 
70 mm 

Identificatie van het individuele vaccin of bakken met de vaccins Elk soort vaccin krijgt eigen kleur, belangrijk bij gebruik van 
meerdere vaccins in een vaccincentrum. 

• Blauw voor vaccins van Pfizer, rood voor vaccins van 
Moderna, geel voor vaccins van AstraZeneca 

 
 Een spuit krijgt ook op deze identificatievlag met daarop  

• het lotnummer 
• een batchnummer, dat terug te traceren is naar het 

registratieregister (waar dus het lotnummer kan 
gevonden worden) 

• het maximale tijdstip waarop het klaargemaakte vaccin 
mag worden  

• het nummer van de vaccinatielijn. 
Tip 1: gebruik etiketten als identificatievlag met afmetingen: 
25mm x 70 mm. Deze afmeting wordt ook gebruikt in het 
voorraadbeheersysteem. 

 

 
1.14 Bestelprocedure hulpmiddelen en materiaal dat niet meegeleverd wordt met de levering van 

vaccins 
De Federale overheid voorzien de aankoop en levering van vaccins, naalden, spuiten en verdunningsmiddel voor het vaccin.  
De Vlaamse overheid voorziet de aankoop en levering van verbruiksgoederen.  
 
De levering van verbruiksgoederen (bv. maskers, alcoholgel...) volgt een push model. Maandelijks wordt een levering voorzien, dit gebeurt niet op maat 
van ieder vaccinatiecentrum. Extra materiaal kunnen door de vaccinatiecentra worden besteld op eigen kost. Voor meer uitleg hierover zie ICT en 
Logistiek draaiboek. 
  
Logistieke problemen en alle andere vragen: covidvaccins@health.fgov.be  

 1.14.1Melden van fouten aan medisch materiaal 
Indien fouten worden vastgesteld aan medisch materiaal kunnen deze gemeld worden.  
Afhankelijk geleverd werd door de federale overheid of door de Vlaamse overheid worden deze via andere kanalen gemeld: 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
mailto:covidvaccins@health.fgov.be
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• Materialen geleverd door Federale overheid (naalden en spuiten): 
o E-mail: vigilance.meddev@fagg.be  
o Online formulier:   https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/materiov  

> materiovigilantie > melding van incidenten met medische hulpmiddelen 

o Als je het formulier niet kan invullen: neem een foto en beschrijf het probleem in een e-mail naar verzend dit naar 
vigilance.meddev@fagg.be  

o Voor logistiek transport van de vaccins (Medista): 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be  
• Materialen geleverd door Vlaamse overheid: e-mail naar beschermingsmiddelen@vlaanderen.be 

 

1.15 Melding van kwaliteitsproblemen met vaccins 
 

 Koude keten incidenten melden 
Temperatuurafwijkingen bij levering door distributeur of tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum kunnen een impact hebben op de werking van 
de vaccins. Koudeketenincidenten moeten gemeld worden om te controleren of de vaccins gebruikt kunnen worden.  

E-mail bevat informatie over het koudeketenincident:  

- Gegevens centrum 
- Welk vaccin 
- Lotnummer 
- Aantal vials  
- Oorzaak van het incident 
- Hoe lang? 
- Aan welke temperatuur? (minimum en maximum) 

 
E-mailen naar: 

- FAGG: rapidalert@fagg.be , zij nemen contact op met de vaccin-producent. 
- In CC:  

o vaccins@vlaanderen.be  
o vaccinatiecentra@vlaanderen.be  

mailto:vigilance.meddev@fagg.be
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/materiov
mailto:vigilance.meddev@fagg.be
mailto:ordersvaccines@medista.be
mailto:beschermingsmiddelen@vlaanderen.be
mailto:rapidalert@fagg.be
mailto:vaccins@vlaanderen.be
mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
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o Covid19vaccinedistribution@fagg.be  
OF 

Online meldingsformulier: https://www.fagg.be/nl/rapid_alert_system_melding_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel  

à Informeer dan ook steeds vaccinatiecentra@vlaanderen.be  

Wat nadien? Plaats de vaccins apart in de koelkast. Markeer deze vaccins duidelijk en gebruik deze niet zolang u geen advies hiertoe ontvangt. 
 

 Vaccin of flacon issue melden 
 
Elk geconstateerd probleem dat een impact heeft op de kwaliteit van de COVID-19 vaccins (geconstateerde of vermoedelijke kwaliteitsgebrek).  
Dit adres is gereserveerd voor het melden van dringende of niet-dringende kwaliteitsgebreken aan COVID-vaccins. Er wordt zo spoedig mogelijk een 
antwoord gegeven. Als er ernstige twijfel bestaat over het gebruik van het vaccin, gelieve het dan in quarantaine te plaatsen totdat het antwoord van 
het FAGG is ontvangen. 
 
Melden via: 

• E-mail: rapidalert@fagg.be of 
• Online formulier: https://www.fagg.be/nl/rapid_alert_system_melding_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel  

Minimaal vereiste informatie: 
• Lotnummer (vervaldatum), 
• Voldoende beschrijving van het defect,   
• Als men de defecte flacon niet gebruikt, de flacon bijhouden op een aparte plaats.  

Als het toch wordt gebruikt: foto's vooraf, om het defect te tonen.   
  
Extra informatie op https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel_gezondheidszorgbeoefenaar  
 

1.16 Beheer en opvolging van Risk Minimization Activities 
Doel: opvolgen van de nodige RMA.  
 
Temperatuurafwijkingen (ook tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum) en kwaliteitsproblemen moeten gemeld worden aan het FAGG op 
rapidalert@fagg.be. Zie hiervoor ‘1.15 Melding van kwaliteitsproblemen met vaccins’. 

mailto:Covid19vaccinedistribution@fagg.be
https://www.fagg.be/nl/rapid_alert_system_melding_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel
mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
mailto:rapidalert@fagg.be
https://www.fagg.be/nl/rapid_alert_system_melding_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel
https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_kwaliteitsgebrek_van_een_geneesmiddel_gezondheidszorgbeoefenaar
mailto:rapidalert@fagg.be
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Correct registreren van medicatiefouten  
Medicatiefouten zijn fouten die veroorzaakt worden door een menselijke fout of die niets te maken hebben met het geneesmiddel zelf. Er wordt verwacht 
dat medicatiefouten dat niet toegediend worden aan een patiënt genoteerd worden in het non-conformiteiten register om eventueel de protocollen 
aan te passen indien nodig. Bijvoorbeeld: verkeerd verdunnen van de vial, verkeerde bewaring, houdbaarheid overschreden, verkeerd optrekken van het 
opgelost vaccin, lege vial toegekomen... Een Excel-file die gebruikt kan voor het bijhouden van deze non-conformiteiten kan u terugvinden via deze link. 
Medicatiefouten toegediend bij een burger worden op een aparte manier gerapporteerd, zoals vermeld in het hoofdstuk ‘SOP anamnese’. Hier wordt 
extra ondersteuning gegeven in de medische opvolging van de medische fout en communicatie hierover.  
 

1.17 Noodtrousse  
 Doel: inhoud van de noodtrousses up-to-date houden (stockbeheer), hij wordt van het gebruik op de hoogte gehouden door de toezichthoudend medisch 
verantwoordelijke 

Vaccinatie kan een zeldzame maar ernstige en mogelijks levensbedreigende allergische reactie (anafylaxie) uitlokken. Deze complicatie kan bij elk vaccin 
optreden en elke patiënt treffen. In afwachting van de tussenkomst van de hulpdiensten, moet het medisch personeel in het vaccinatiecentrum de 
nodige stappen kunnen ondernemen om het leven van de patiënt te redden.  
 
Er worden twee types noodtrousses voorzien:  

1. Een noodtrousse per 1 à 2 vaccinatielijnen, afhankelijk van de lokale situatie  
2. Een noodtrousse voor de mobiele equipe 

 
De exacte samenstelling van de noodtrousse is tot stand gekomen in overleg tussen farmaceutische en medische experten. De exacte aantallen worden 
bepaald per vaccinatiecentrum, met als richtlijn 2 ampullen adrenaline per vaccinatielijn en 10 ampullen adrenaline reserve.   
 
 Samenstelling van de noodtrousse voor anafylaxie  per 1 à 2 vaccinatielijnen, met aanvullende centrale voorraad 

De noodtrousse bevat minstens:  
   Gekozen specialiteit  Aantal aanbevolen per vaccinatielijn  
Adrenaline ampullen*       2  
Spuit van 1 ml      4  
Spuit van 2,5 ml    1  
IM-naald 21G        4   
Oraal antihistaminicum     10 tabl   

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
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Methylprednisolon, acetaat 125 mg/ml      1 vial  
Lorazepam lyofilisaat Expidet 1mg  1 
Salbutamol doseeraerosol 100 mcg    1  
Voorzetkamer en maskers       1  
Methylprednisolone oraal     Te bepalen     
  
*Adrenaline specificatie.   
Voor anafylaxie kunnen adrenaline HCl en adrenaline tartraat gebruikt worden. Van beide ampullen wordt bij volwassenen 0,5 ml per keer geïnjecteerd. 
Hiervoor wordt een staand order voorzien voor het verpleegkundig personeel. 

Beschikbaar: 
- Adrenaline (HCl)® 0,8 mg/ml  Sterop: (adrenaline HCl 1 mg/ml). 
- Adrenaline (tartraat)® 1mg/ml Sterop (adrenaline tartraat 1,8mg/ml, equivalent aan 1 mg adrenaline base = 1,25mg adrenaline HCl).  

 Extra reserve per centrum  
  Gekozen specialiteit  Aantal aanwezig  
Adrenaline ampullen    10  
Gasvormige zuurstof met debiet tot 10l/min      4000 l  
Bijpassend masker met reservoir    2   
Materiaal om perifere lijn te steken     lokaal te bepalen 
AED*      
*AED toestel te voorzien door gemeente /lokaal bestuur   
Bewaring van de noodtrousse  
De noodtrousse wordt op een vaccinatielijnen/dichtbij de vaccinatielijnen bewaard.  
 
Adrenaline wordt best in de koelkast bewaard, maar blijft 6 maanden goed op kamertemperatuur, beschermd tegen licht indien niet in de oorspronkelijke 
verpakking bewaard. Er wordt geadviseerd de reserve adrenaline ampullen in de koelkast te bewaren en één of twee ampullen (+ toebehoren) in de 
noodtrousse, dichtbij de vaccinatielijn te bewaren.  
 
De adrenaline in de koelkast is samen verpakt in één kit, met toebehoren, en draagt duidelijk de vermelding ‘reserve noodtrousse’. Het reserve toebehoren 
en de reserve geneesmiddelen van de noodtrousse worden in de nabijheid van dezelfde koelkast bewaard.    
De exacte locatie van de noodtrousse moet gekend zijn door al het medisch personeel in het vaccinatiecentrum.   
   

https://www.bcfi.be/nl/chapters/6?frag=4986&trade_family=24836
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Gebruik van geneesmiddelen uit de noodtrousse  
Bij gebruik van geneesmiddelen uit de noodtrousse moet de farmaceutisch expert hiervan op de hoogte gebracht worden. Bijkomend checkt de 
farmaceutisch expert dagelijks de volledigheid van de noodtrousses.   
Er wordt een staand order voorzien voor het verpleegkundig personeel.  
 
Samenstelling van de noodtrousse voor mobiele teams 

Per vaccinatiecentrum worden mobiele equipes voorzien bestaand uit 1 arts, en 1 à 3 verpleegkundigen. Voor elk van hen wordt een noodtrousse 
voorzien: 

• Arts: 1 ampoule adrenaline en injectiemateriaal (6 maand bij kamertemperatuur) 
• Verpleegkundige: 2 x Epipen® 0,3mg of JEXT®  

Adrenaline ampullen kunnen maximaal 6 maand bij een temperatuur tot 25°C bewaard worden, de arts is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 

De autoinjectoren zijn houdbaar tot vervaldatum bij een temperatuur tot 25°C, niet in de koelkast. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de 
opvolging hiervan. 

Aankoop geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor de noodtrousses:  
De farmaceutisch expert vult de noodtrousse aan volgens de gemaakte afspraken met de lokale apothekers of via bestelling rechtstreeks bij de 
farmaceutische groothandel.  Voor deze geneesmiddelen worden voorschriften voor de noodtrousse gemaakt door de toezichthoudend medisch 
verantwoordelijke. Zij worden besteld en aangekocht via een lokale apotheker. Wat niet als geneesmiddel is geregistreerd, kan eventueel rechtstreeks 
bij de groothandel besteld worden.  
 
 
Verantwoordelijkheid van de farmaceutisch expert   
De farmaceutisch expert staat in voor de opvolging en het beheer van de noodtrousse:   

• Samenstelling van de noodtrousse in samenspraak met toezichthoudend medisch verantwoordelijke 
• Volledigheid van de noodtrousse volgens de afgesproken samenstelling  
• Aanwezigheid van de noodtrousse op een vaste plaats  
• Controle van de bewaaromstandigheden van de geneesmiddelen in de noodtrousse (inclusief registratie)   
• Controle van de vervaldata van de geneesmiddelen (inclusief registratie van deze data) registratiefile opstellen?  
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1.18 Vaccins (spuiten) voor zwaarlijvige patiënten 
Voor zwaarlijvige burgers is materiaal voorzien om een correcte toediening van het vaccin te verzekeren. In de plaats van het gebruik van zero dead 
volume spuiten worden spuiten met 0,1ml markering en naald van 23G en 30mm voorzien. 

Tip voor het klaarmaken: trek de laatste dosis van de flacon op met dit materiaal (spuit 0,1ml markering + naald 23G en 30mm). Dit kan systematisch 
terwijl de vaccinatiecampagne zich richt op fase 1b van de burgers met onderliggende aandoeningen, waaronder ook burgers met een BMI ≥30.  
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1.19 Comirnaty (Pfizer) 
 

HOUDBAARHEID Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 

Tussen -90°C en -60°C 6 maanden Ongeopend JA Niet schudden 

In koelkast (2°C – 8 °C) Max. 1 maand (31 dagen) Ongeopend JA Niet schudden 

Kamertemperatuur (tot 30°C) Max. 2 uur Ongeopend JA Niet schudden 

Na verdunnen (bij 2°C tot 30°C) 6 uur Aangebroken JA Niet schudden 

Doses per flacon Maximaal 7 doses van 0,3 mL (na verdunnen), opgetrokken door getraind personeel die zero dead volume spuiten 
gebruiken 

Te gebruiken vanaf 12 jaar en ouder:  
te berekenen met geboortedatum (dag en maand), niet enkel geboortejaar 

Interval tussen twee dosissen 19-42 dagen (3-6 weken) 

Verdunningsmiddel 1,8 ml 0,9% NaCL 

Transport in spuiten Toegelaten 

 

 Stockmanagement vaccins & hulpmiddelen Comirnaty  (Pfizer) 
Doel: garanderen dat het stockmanagement van de vaccins en hulpmiddelen zo optimaal mogelijk gebeurt. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat het 
vaccinatiecentrum steeds over voldoende, doch niet teveel, stock beschikt en dat deze onder de juiste bewaaromstandigheden wordt bewaard. Eventuele 
non-conformiteiten moeten worden gemeld.   
Vaccins Comirnaty worden door Pfizer aan de ziekenhuisHUB geleverd.   
Hulpmiddelen meegeleverd door Medista:  
Voor het verdunnen: 

• Optreknaalden 18G - 21G x 1 1/2”  
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• Spuit 2cc 
• Flacons NaCl 0,9%  1/flacon Comirnaty® 

Voor het optrekken: 
• Minstens 6 zero dead volume spuiten met 0,02 ml markering of 
• 1 optreknaald (18G of 21G) per flacon en spuiten met 0,1 ml markering en intramusculaire injectienaalden (23G of 25G) met lengte van minstens 
2,54cm (opmerking: voor patiënten met morbide obesitas dient gekozen te worden voor een naald van 38mm) 

Andere te voorziene hulpmiddelen:  
• Alcoholswabs (70° om de flacon te ontsmetten) 
• nierbekken  
• individuele pleisters  
• celstofdeppers op rol (om bloeding te stelpen)  
• bakjes voor klaargemaakte vaccins, bv. nierbekkens 
• naaldcontainers per vaccinatielijn  
• vuilniszak voor gewoon en voor medisch afval  
• Etiketten (zie afmetingen boven)  

  

  SOP – Bestelling vaccin, vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters Comirnaty (Pfizer) 
 

Wordt beschreven in het ICT en logistiek draaiboek. 

• De transportfirma (Medista) staat in voor het gekoeld transport (2-8°C) van de bestelde vaccins en de levering van het benodigde 
injectiemateriaal aan het vaccinatiecentrum.   

• Medista: GDP-conform transport van de federale distributeur naar het vaccinatiecentrum van de vaccins en supplementair medisch materiaal 
en aflevering van de vaccins in de daarvoor voorziene koelkast van het vaccinatiecentrum. De koerier verifieert of de identiteit van de 
medewerker van het vaccinatiecentrum voorkomt op de hem of haar bezorgde lijst van gevalideerde personen (aanbevolen: enkel de 
farmaceutische expert(en) die vaccins in ontvangst mogen nemen.  

• Medewerkers van het vaccinatiecentrum: dienen de verschillende acties met betrekking tot het ontvangst en de bewaring van de COVID-vaccins 
correct uit te voeren volgens de omschreven procedures onder supervisie van de apotheker-titularis van het vaccinatiecentrum. Enkel 
medewerkers, die weten hoe ze de koude keten kunnen bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring. Zij bezorgen op 
voorhand een lijst aan Medista met de namen van de personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen. 

Spoedbestellingen 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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Onbruikbare flacons (bv. kapotte injectieflacons, abnormale verkleuring van het vaccin, …), kunnen via een spoedbestelling worden vervangen. Een 
spoedbestelling kan niet worden gebruikt om te reageren op een organisatorisch probleem (planning inbegrepen) binnen een vaccinatiecentrum. 
Kleine hoeveelheden onbruikbare flacons dienen te worden weggegooid in de naaldcontainers. Maak bij het weggooien van flacons het etiket van de 
flaconverpakking onleesbaar of vernietig het om zo het risico op diefstal van lege verpakkingen tegen te gaan. Bij grote hoeveelheden onbruikbare 
flacons, neem contact op met het FAGG voor verdere instructies (covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be). 
Spoedbestelling kunnen via volgende contactgegevens worden geplaatst: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be. Zij moeten vooraf door het FAGG 
worden goedgekeurd. Zij moeten vooraf door het FAGG worden goedgekeurd. 
 
Actie  Opmerkingen  
Ga voor de volgende levering telkens na 
hoeveel dosissen je nodig hebt   

  

Check of er voldoende plaats is in de koelkasten    
Bestel deze vaccins en de hulpmiddelen via het 
daartoe bestemde (web)formulier  

 

Maak hiervan een kopie (bv. PDF) die 
later gebruikt wordt om de levering te 
controleren en bewaar ze in een map (digitaal of 
op papier)  

  

 SOP – Ontvangst vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters Comirnaty (Pfizer) 
  
Doel: goede ontvangst van de geleverde vaccins met respect voor behoud van de koude keten  
Verantwoordelijkheden: De transportfirma Medista kan de vaccins afleveren aan een arts en/of  farmaceutisch expert. Wanneer het niet mogelijk is voor 
een arts en/of een farmaceutisch expert om deze in ontvangt te nemen, dan voorzien zij een procedure dat de centrumverantwoordelijke en/of een 
andere zorgaanbieder werkzaam in het vaccinatiecentrum (verpleegkundige of apotheker) deze vaccins veilig in ontvangt kan nemen. De farmaceutisch 
expert werkt deze procedure uit, dit bevat minstens 1) de delegatie, 2) het respect van de koude keten, 3) de nodige controles en 4) de veilige bewaring 
van de vaccins. 
 

• De koerier van Medista meldt zich op het afgesproken tijdstip in het Vaccinatiecentrum.   
• De persoon aan het onthaal verwittigt de centrumverantwoordelijke en de farmaceutisch expert voor de in ontvangstname van de vaccins. Indien 
de verantwoordelijke niet bereikbaar is, wordt de back-up gecontacteerd. 
• De Medista koerier zal identificatie vragen. Bij vermoeden van mogelijke fraude of diefstal wordt de beveiliging van het vaccinatiecentrum 
ingeroepen. Verwittig zo nodig de politiediensten. 

mailto:covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be
mailto:ordersvaccines@medista.be
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• De farmaceutisch expert of zijn afgevaardigde begeleidt de Medista koerier naar de koelkast/diepvries waar de vaccins worden opgeslagen.   
 
De vaccins Comirnaty (Pfizer) worden altijd op 2-8°C geleverd door Medista. De vaccins Comirnaty (Pfizer) werden ontdooid in de ziekenhuishub. 

 

Actie farmaceutisch expert  Opmerkingen  
Kijk de lever- en bestelbon (cf. 3.1) na.   
Controleer op:  

• Al dan niet beschadigingen  
• Lotnummers bij aankomst  
• Teken voor ontvangst vaccins  
• Aantal hulpmiddelen 
(optreknaalden, injectienaalden, aantal 
optrekspuiten, aantal 
optreknaalden, aantal ampullen NaCl 0,9%) en 
teken voor ontvangst   

Geen controle van temperatuurlogger bij ontvangst van vaccins. 
In principe zal er ook geen logger meer aanwezig zijn in de transportbox. Er bevindt zich een logger 
in het transportvoertuig, waarvan de gegevens bijgehouden worden door Medista. Deze gegevens 
kunnen te allen tijde bij Medista opgevraagd worden. Bij eventuele temperatuurdeviaties tijdens het 
transport zal Medista het betrokken vaccinatiecentrum zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
 

Bevestig aantal ontvangen vaccins (inclusief 
lotnummers), spuiten en naalden in het 
voorraadbeheersysteem (voor meer informatie zie 
ICT en Logistiek draaiboek)   

Verifieer of de ontvangen hoeveelheid flacons overeenkomt met het aantal vermeld op de 
leveringsbon. Dit gebeurt na vertrek van de Medista-koerier. Indien dit niet het geval is, wordt 
Medista zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door te mailen naar ordersvaccines@medista.be en 
het HUB-ziekenhuis. (Contactgegevens van de HUB-ziekenhuizen zijn opgelijst in het Operationeel 
draaiboek bij ‘Nuttige contacten’.) 
 
Dit stockoverzicht is zichtbaar en aanpasbaar voor farmaceutisch expert, is zichtbaar voor de 
programmamanager. Elk lot zal in verschillende batchen tot injectiespuiten verwerkt worden. Het 
batchnummer, vermeld op de spuit, verwijst ondubbelzinnig naar het juiste lotnummer.   

Plaats de vaccins op hun toegewezen plaats in de 
temperatuurgemonitorde koelkast   

 Bewaar de vaccins volgens het FEFO-principe (first expired, first out) zodat de flacons die eerst 
vervallen, eerst zullen gebruikt worden. 
  

Bij eventuele non-conformiteiten (vb. 
temperatuur niet ok, aantallen niet ok, ...) : Alle 
flacons, ongeacht in welke verpakking (verpakking 
van de federale distributeur (per 50) of van de 
fabrikant (dozen van 10 of 195)), moeten 

Noteer die in het non-conformiteitenregister en contacteer de leverancier. 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
mailto:ordersvaccines@medista.be
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
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gecontroleerd worden op eventuele glasbreuk. 
Deze kan het gevolg zijn van het ontdooiproces of 
van transport. 
Voorzie een label op de ‘tray’ met datum en uur 
van ontdooiing, aantal flacons en melding uiterste 
datum en uur gebruik  

 Zorg voor een duidelijke identificatie van verschillende merken en/of verschillende lotnummers 
vaccins in de koelkast. 
Gebruik van Pfizer mag tot 5 dagen, 120 uur na ontdooiing. 

Controleer de ontvangst van bijsluiters, 
vaccinatiekaarten, geleverd vaccin voor de 
patiënt  

 

Nazorg Een teveel aan vaccinatiekaarten of bijsluiters kunnen teruggegeven worden met Medista. Deze 
mogen in geen geval via het papier en karton afgevoerd worden, gezien de aantrekkelijkheid hiervan.  
Lege verpakkingen en dozen betrokken tot de vaccins en bijsluiters dienen minstens gescheurd te 
worden vooraleer zij worden weggegooid. 

 

 SOP – Stock- en bewaringscontrole Comirnaty  
  
Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen  
Actie  Opmerkingen  
Controle temperatuur koelkast  Elke koelkast dient voorzien te zijn van een logger, die 

al dan niet op afstand leesbaar is.   
Stockcontrole voor eerste toediening bij openen 
centrum 

 A.d.h.v. voorraadbeheersysteem 

Stockcontrole na laatste toediening en sluiten 
centrum of laatste bereiding 

  A.d.h.v. voorraadbeheersysteem  

  
 Bijlage   
 

Datum  Controle stock 
vaccins voor eerste 
gebruik (aantal + 
check)  

Temperatuur ’s 
morgens bij 
opening 
vaccinatiecentrum 

Non-
conformiteiten vastgesteld?  

Temperatuur ’s 
avonds bij sluiting 
vaccinatiecentrum 

Stockcontrole  Non-
conformiteiten vastgesteld?  
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 SOP – Beheer non-conformiteiten Comirnaty (Pfizer) 
  
Doel: registreren en overzicht bewaren van non-conformiteiten  
Het is van belang het overzicht te bewaren van hoeveel vaccins er niet konden worden gebruikt wegens niet conform. Non-conformiteit kan zich 
voordoen bij levering, bij bewaring, overschrijden van houdbaarheid. Zij worden genoteerd in het non-conformiteitenregister (zie 1.16). Hiervoor is een 
Excel bestand beschikbaar via deze link. 
  
Temperatuurafwijkingen (ook tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum) en kwaliteitsproblemen moeten gemeld worden aan het FAGG op 
rapidalert@fagg.be. Zie hiervoor ‘1.15 Melding van kwaliteitsproblemen met vaccins’. 

 

 SOP – Voorbereiding vaccin Comirnaty (Pfizer) 
Doel: garanderen dat de vaccins op een gestructureerde en kwaliteitsvolle wijze worden bereid zodat het vaccineren zo efficiënt mogelijk gebeurt en 
het risico op doseerfouten en andere non-conformiteiten zoveel mogelijk wordt vermeden.  
 
Klik voor een affiche voor de bereidingsruimte waarop de verschillende stappen van het verdunnen en injectie klaar maken duidelijk worden 
weergegeven.    
 
Voorbereiding aantal benodigde vaccins   
Doel: voor de eerste vaccinatie is gezet nagaan of er voldoende vaccins in stock zijn voor die dag en het benodigde aantal uit koelkast halen  

1. Ga na hoeveel vaccins nodig zijn voor de vaccinaties van de 
volgende 2u en haal ze uit de koelkast  

Maak niet te veel vaccins klaar zodat er geen bereide maar 
ongebruikte vaccins over zijn!  

  
Verdunnen van het vaccin  
Stap  Opmerking  

1. Aseptisch werken Doe dit opnieuw bij elke nieuwe flacon 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
mailto:rapidalert@fagg.be
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Bereiding-vaccins/Pages/Bereidingsinstructies-Comirnaty-(Pfizer).aspx
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• Ontbloot de onderarmen 
• Ontsmet het werkblad met alcohol door met een 

alcoholdoekje in een S-vorm van boven naar onder 
erover te wrijven 

• Ontsmet de handen 
2. Ga na hoeveel vaccins nodig zijn voor de vaccinaties 

van de volgende 2u voor 1 vaccinatielijn 
Maak niet te veel vaccins klaar zodat er aan het einde van de 2 uur geen    
vaccins over zijn!  De maximale houdbaarheid is 6u bij kamertemperatuur, 
maar de tijd tussen het bereiden en toedienen dient absoluut zo KORT 
mogelijk te zijn. Bij extreme temperatuursomstandigheden kan deze tijd nog 
ingekort worden.  

3. Maak batchnummer aan in de applicatie en druk het 
aantal etiketten af overeenkomstig met de 
hoeveelheid te maken vaccins. Merk de etiketten met 
een blauwe kleur. Zorg voor een extra etiket voor het 
nierbekken 

 Batchnummer verwijst naar 

− Lotnummer (fabrikant) 
− Moment van verdunnen 
− Aantal vaccins die gemaakt worden 
− Vaccinatielijn 
− Maximale gebruiksduur (moment van verdunnen + 6 u) 

4. Leg al het medisch materiaal klaar Voorzie het medisch materiaal aan de ene kant van het werkgedeelte en 
voorzie een nierbekken, waarin de afgewerkte spuitjes gelegd worden, aan de 
andere kant van het werkblad 

5. Haal flacons uit de koelkast 
Scherm de flacons af van licht (bv. nierbekken) 

Nu start de verdunning, en begint de 6u houdbaarheid te tellen 

6. Zwenk vaccinflacon 10 x (niet schudden) en inspecteer 
visueel de oplossing 

De ontdooide dispersie kan (gebroken) witte, ondoorzichtige, amorfe deeltjes 
bevatten. Gooi de vial weg (container voor medisch afval) en noteer dit in het 
niet-conformiteitenregister indien de suspensie afwijkt van kleur of partikels 
geobserveerd worden.  

7. Verwijder het plastieken dopje van de vaccinflacon Deponeer in de container voor medisch afval 

8. Ontsmet de rubberdop met ontsmettingsalcohol / 
alcoholswab (min 30sec) 
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9. Open de flacon met oplosvloeistof NaCl (0,9%)    Open op aseptische wijze 
Gebruik een nieuwe flacon NaCl voor elke flacon Comirnaty 

10. Open de verpakking van de optreknaald en spuit op 
aseptische wijze 

Open op aseptische wijze door te trekken aan de voorziene flappen, niet 
doorduwen! 

 
11. Trek 1,8 mL oplosvloeistof op met een optreknaald en 

optrekspuit  
Gebruik een optreknaald met afmeting 21G en een optrekspuit van 2 mL  

12. Doorprik de rubber dop met de optreknaald in een 
hoek van 45° 

 

13. Spuit de 1,8 mL oplosvloeistof voorzichtig in de 
vaccinflacon.  De injectieflacon bevat nu 2,25ml 
vloeistof.  Je kan enige weerstand voelen bij het 
injecteren door de luchtdruk in de flacon  

 

14. Normaliseer de luchtdruk in de vaccinflacon door 
1,8 mL lucht op te trekken. 

Doe dit door de stamper los te laten 
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15. Werk aseptisch Zorg ervoor dat je de naald, spuitpunt en rubber niet aanraakt 
16. Zorg dat het vaccin goed opgelost is. Zwenk daarom 

de vaccinflacon met de oplosvloeistof 10x (niet 
schudden)  

A. Als de oplossing direct verdeeld wordt over individuele 
spuiten mag de optreknaald en de spuit in de flacon 
blijven zitten en mag de optreknaald hergebruikt worden 
voor het optrekken van de 6 dosissen vaccin. Raak de 
naald niet aan bij het zwenken om contaminatie te 
vermijden.  

B. In het uitzonderlijke geval dat de oplossing niet direct 
verdeeld wordt: verwijder eerst de naald vóór het 
zwenken; Raak bij het zwenken de rubber dop niet aan 
om contaminatie te vermijden 

 

17. Visuele inspectie van het opgeloste vaccin flacon.  Deze moet een gebroken witte dispersie zijn waarin geen deeltjes aanwezig 
zijn. Indien er wel vreemde deeltjes zichtbaar zijn of bij een afwijkende kleur, 
het vaccin weggooien en noteren in het niet conformiteiten register.    

18. Noteer datum en uur op de verdunningsflacon         Het verdunde vaccin is gedurende 6u stabiel op kamertemperatuur.   
  
 
Vaccins klaar maken voor injectie  Opgelet: bij het werken met zero dead volume spuiten stap 2-5 vervangen door tabel onderaan 
Stap  Opmerking  

1. Ontsmet de handen  
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2. Koppel de spuit van 2ml los van de optreknaald die in de flacon 
blijft en vervang door een steriele 1ml injectiespuit.  Open de 
verpakking op aseptische wijze 

  

De lege spuit van 2 ml mag weggegooid worden in de container 
voor medisch afval Raak hierbij het lumen van de naaldconus niet 
aan   

2. Koppel de injectiespuit aan de optreknaald die nog in de flacon 
zit. 

 

3. Trek 0,3 mL van het opgeloste vaccin op voor één injectie. 
Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de grote luchtbellen 
verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen vloeistof te 
verliezen. 

Draai de flacon hiervoor ondersteboven. 
In het uitzonderlijke geval dat de verdeling in spuiten pas in latere fase 
gebeurt, ontsmet dan nogmaals de rubberen dop en breng een nieuwe 
optreknaald op een steriele injectiespuit 1 ml in 

3. Aspireren en purgeren kan maar is niet noodzakelijk.   Indien geaspireerd wordt: Met de naald nog in de flacon aspireren we een 
beetje lucht op zodat de optreknaald leeg is. 

4. Ontkoppel de spuit zonder naald en rubber aan te raken De optreknaald blijft in de flacon zitten en kan 6 keer herbruikt worden, 
zolang deze niet beschadigd is.   Het volume dat in de optreknaald zit, is 
verwaarloosbaar.  

5. Plaats de nieuwe steriele IM 25G 25 mm injectienaald op de 
spuit   

 De nieuwe injectienaald is leeg, maar is verwaarloosbaar bij IM 
injectie. Indien wel geaspireerd werd: purgeer dan de spuit maar 
verlies geen vloeistof. 

6. Herhaal bovenstaande stappen tot maximum 7 doses uit de 
flacon zijn opgetrokken  

Er mogen maximaal 7 vaccins per vial opgetrokken worden. Resten van 
flacons NOOIT samenvoegen! 

7. Vrijgave van de spuiten: Label de spuiten met het eerder 
klaargelegde etiket met batchnummer en vervaluur (uur van 
verdunnen +6u) en blauwe markering  

Inspecteer de klaargemaakte spuiten op ooghoogte op volume, deeltjes en 
lekken. Zie af van vrijgave indien non-conformiteiten opgemerkt worden. 

 

8. Markeer een volledig opgebruikte vial met een zwarte stift of 
vernietig ze 
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9. Bewaar de spuiten in afwachting van toediening per 
batchnummer in een nierbekken. 
Bewaar de vaccins buiten de invloed van licht (plaats er bv een 
nierbekken bovenop) 
Zorg ook voor een extra etiket op het nierbekken, zodat dit 
makkelijk gescand kan worden door de vaccinator na injectie 

Doe dit zo opdat de kans op verkeerde handelingen minimaal is (bv. spuiten 
naast elkaar stockeren (niet stapelen!), geen druk op stamper zetten, …). 

 

10. Transport naar de vaccinatie locatie Hiervoor zijn kleine afgesloten (koel)boxen voorzien die kunnen gebruikt 
worden. Zorg ervoor dat de spuiten niet te veel bewegen bij transport. 

 

Indien gewerkt wordt met zero dead volume spuiten met vaste naald, vervang stap 2 tot 5 door deze stappen 

2. Verwijder de optreknaald en de spuit.  

3. Prik de flacon voorzichtig aan met de zero dead volume spuit 
met naald. Trek 0,3 ml op per vaccin.  
Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de grote luchtbellen 
verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen vloeistof te 
verliezen. 

Handen en flacon moeten niet ontsmet worden tussen het optrekken van 
iedere spuit. 

4. Trek de spuit met de naald voorzichtig uit de flacon. Herkap 
voorzichtig de naald op de opgetrokken spuit. 

Indien de naald wordt aangeraakt tijdens het optrekken of recappen wordt 
de spuit als niet meer conform beschouwd.  

5. Herhaal dit met de andere spuiten tot alle doses uit de flacon 
opgetrokken worden.  

Indien de rubber van de flacon wordt aangeraakt doorheen het proces 
dient deze opnieuw te worden ontsmet. 

 
Filmpje: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/opticare+-+covid_19_vaccin_nl_edit11.mp4  
Voor de affiche met bereidingsinstructies, klik hier 
 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Bereiding-vaccins/Pages/Bereidingsinstructies-Comirnaty-(Pfizer).aspx
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Bereidingsregister  
Doel: traceerbaarheid van de kritische stappen in het bereiden en bewaren van de vaccins tot op patiëntenniveau (via registernummer invoegen 
in Vaccinnet)  
Acties:  

1. Een register bij per vaccinsoort. Dit kan via onze voorbeeld Excelbestand of via de hiervoor ontwikkelde applicatie  
2. Schrijf moment van ontdooien vaccin + lotnummer + batchnummer + vaccinatielijn in het register  
3. Schrijf moment van verdunnen in register  
4. Alle individuele vaccins met zelfde data, krijgen eenzelfde batchnummer   
5. Bij wijzigen van het lotnummer verwittigt de farmaceutisch expert de vaccinatoren. Het is belangrijk dat de vaccinator altijd over de juiste 

barcode beschikt die gelinkt is aan het lotnummer van de vaccins die op dat moment worden gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de 
farmaceutisch expert om hierover te waken.  

6. Label de spuiten met lotnummer + batchnummer+ vervaluur 
3. Label ook het nierbekken voor makkelijke registratie door de vaccinator 

 
Acties buiten bereidingsruimte 

1. Vaccinator checkt vervaluur en merk vaccin voor inspuiten  
2. Batchnummer correspondeert met lotnummer in het bereidingsregister in het voorraadbeheersysteem.  
3. Batchnummer / lotnummer wordt op het vaccinatiekaartje genoteerd, lotnummer wordt in Doclr geregistreerd en daar omgezet in een CSV-

bestand. 
4. Opladen van de CSV-bestanden naar Vaccinnet 

• Op het einde van de dag 
• Bij wissel van lotnummer 
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Voorbeeld register 
Een applicatie is hiervoor ontwikkeld, maar ook template in excel wordt voorzien.  
Zie het ICT en Logistiek draaiboek. 
 
REGISTER COMIRNATY        Automatisch aangevuld door spreadsheat  
Lot tray   datum ontdooiing 

tray  
uur ontdooiing 
tray  

datum 
verdunning  

uur verdunning  Batchnummer label°  vervaluur  labelprint  

sjt-45i-
bt69  

12-01-21  16  13-01-21  7  1  1p 13  1p-13  

         13-01-21  12u15  2  2p 18 u15 2p-18u15  
         13-01-21  16  3  3p 22  3p-22  
         14-01-21  7  4  4p 13  4p-13  

tyv-45i-
bt78  

14-01-2021  8  14-01-21  7  5  5P 13  5p-13  

 
Voorbeeld vaccin met labelprint en herhaling expiration uur 

  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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1.20 Vaxzevria (AstraZeneca) 
 

HOUDBAARHEID Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 

In koelkast (2°C – 8 °C) 6 maanden Ongeopend JA Niet schudden 

Kamertemperatuur (tot 30°C) Max. 6 uur 
Aangeprikt. Zet aangeprikte 

flacons niet terug in de koelkast 
JA Niet schudden 

ANDERE KENMERKEN 

Doses per flacon Maximaal 12 doses van 0,5 mL (na verdunnen), opgetrokken door getraind personeel die zero dead volume spuiten 
gebruiken 

Te gebruiken vanaf 41 jaar en ouder 

Interval tussen twee dosissen 8-12 weken (met een speling van ±5dagen; dag 51-89) 

  Het vaccin mag onder geen enkel beding worden ingevroren 

Transport in spuiten Toegelaten  

 

 SOP – Stockmanagement vaccins & hulpmiddelen Vaxzevria (AstraZeneca) 
 
Doel: garanderen dat het stockmanagement van de vaccins en hulpmiddelen zo optimaal mogelijk gebeurt. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat het 
vaccinatiecentrum steeds over voldoende, doch niet teveel, stock beschikt en dat deze onder de juiste bewaaromstandigheden wordt bewaard. Eventuele 
non-conformiteiten moeten worden gemeld.   

Het VAZG is verantwoordelijk voor de herverdeling van het haar door de Belgische staat toegekende over de vaccinatiecentra en deelt aan alle 
vaccinatiecentra het aantal doses mee die het volgens het leveringsritme krijgt toegewezen.  

Het VAZG is verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van de tweede dosis met het vereiste tijdsinterval van 8-12 weken tussen eerste en 
tweede dosis conform het advies van de Task Force. 
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Aanspreekpunt voor de bestellingen 

Alle bestellingen van de beschikbare vaccins moeten worden gericht aan de distributeur op federaal niveau via de daartoe voorziene applicatie. Als de 
toepassing niet beschikbaar is, kunnen bestellingen per uitzondering via mail worden geplaatst. 

Bij vragen rond de bestellingen kan u contact opnemen met Medista: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be  

Transport 

• Medista: De transportfirma (Medista) staat in voor het gekoeld transport (2-8°C) van de bestelde vaccins en de levering van het benodigde 
injectiemateriaal aan het vaccinatiecentrum.  De koerier verifieert of de identiteit van de medewerker van het vaccinatiecentrum voorkomt op 
de hem of haar bezorgde lijst van gevalideerde personen (aanbevolen: enkel de farmaceutische expert(en) die vaccins in ontvangst mogen nemen.  

• Medewerkers van het vaccinatiecentrum: dienen de verschillende acties met betrekking tot het ontvangst en de bewaring van de COVID-vaccins 
correct uit te voeren volgens de omschreven procedures onder supervisie van de apotheker-titularis van het vaccinatiecentrum. Enkel 
medewerkers, die weten hoe ze de koude keten kunnen bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring. Zij bezorgen op 
voorhand een lijst aan Medista met de namen van de personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen 

 

Spoedbestellingen 

Onbruikbare flacons (bv. kapotte injectieflacons, abnormale verkleuring van het vaccin, …), kunnen via een spoedbestelling worden vervangen. Een 
spoedbestelling kan niet worden gebruikt om te reageren op een organisatorisch probleem (planning inbegrepen) binnen een vaccinatiecentrum. 

Kleine hoeveelheden onbruikbare flacons dienen te worden weggegooid in de naaldcontainers. Maak bij het weggooien van flacons het etiket van de 
flaconverpakking onleesbaar of vernietig het om zo het risico op diefstal van lege verpakkingen tegen te gaan. Bij grote hoeveelheden onbruikbare 
flacons, neem contact op met het FAGG voor verdere instructies (covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be). 

Spoedbestelling kunnen via volgende contactgegevens worden geplaatst: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be. Zij moeten vooraf door het FAGG 
worden goedgekeurd. 

Register: zal in applicatie gebeuren. Er wordt een stock dossier bijgehouden van elk soort vaccin aanwezig in het vaccinatiecentrum in een aparte 
bestanden.  

Actie  Opmerkingen  

mailto:ordersvaccines@medista.be
mailto:covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be
mailto:ordersvaccines@medista.be
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Ga voor de volgende levering telkens na hoeveel 
dosissen je nodig hebt   

  

Check of er voldoende plaats is in de koelkasten    

Bestel deze vaccins en de hulpmiddelen via het 
daartoe bestemde (web)formulier  

  

Maak hiervan een kopie (vb PDF) die later 
gebruikt wordt om de levering te controleren en 
bewaar ze in een map (digitaal of op papier)  

  

  

 SOP – Ontvangst vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters Vaxzevria (AstraZeneca) 
 

Doel: goede ontvangst van de geleverde vaccins met respect voor behoud van de koude keten  

Verantwoordelijkheden: De transportfirma Medista kan de vaccins afleveren aan een arts en/of  farmaceutisch expert. Wanneer het niet mogelijk is voor 
een arts en/of een farmaceutisch expert om deze in ontvangt te nemen, dan voorzien zij een procedure dat de centrumverantwoordelijke en/of een 
andere zorgaanbieder werkzaam in het vaccinatiecentrum (verpleegkundige of apotheker) deze vaccins veilig in ontvangt kan nemen. De farmaceutisch 
expert werkt deze procedure uit, dit bevat minstens 1) de delegatie, 2) het respect van de koude keten, 3) de nodige controles en 4) de veilige bewaring 
van de vaccins. 

• De koerier van Medista meldt zich op het afgesproken tijdstip in het Vaccinatiecentrum.   
• De persoon aan het onthaal verwittigt de farmaceutisch expert voor de in ontvangstname van de vaccins. Indien de verantwoordelijke niet 

bereikbaar is, wordt de back-up gecontacteerd. De Medista koerier zal identificatie vragen. Bij vermoeden van mogelijke fraude of diefstal wordt 
de beveiliging van het vaccinatiecentrum ingeroepen. Verwittig zo nodig de politiediensten. 

• De farmaceutisch expert begeleidt de Medista koerier naar de koelkast/diepvries waar de vaccins worden opgeslagen.  
• Medista: GDP-conform transport van de federale distributeur naar het vaccinatiecentrum van de vaccins en supplementair medisch materiaal 

en aflevering van de vaccins in de daarvoor voorziene koelkast van het vaccinatiecentrum. De koerier verifieert of de identiteit van de 
medewerker van het vaccinatiecentrum voorkomt op de hem of haar bezorgde lijst van gevalideerde personen (aanbevolen: enkel de 
farmaceutisch expert(en) die vaccins in ontvangst mogen nemen.   
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• Medewerkers van het vaccinatiecentrum: dienen de verschillende acties met betrekking tot het ontvangst en de bewaring van de COVID-vaccins 
correct uit te voeren volgens de omschreven procedures onder supervisie van de apotheker-titularis van het vaccinatiecentrum. Enkel 
medewerkers, die weten hoe ze de koude keten kunnen bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring. Zij bezorgen op 
voorhand een lijst aan Medista met de namen van de personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen 

 

De vaccins Vaxzevria worden altijd op 2-8°C geleverd door Medista 

  

Actie  Opmerkingen  

Kijk de lever- en bestelbon (cf. 3.1) na.   

Controleer op:  

• Al dan niet beschadigingen  
• Lotnummers bij aankomst  
• Teken voor ontvangst vaccins  
• Aantal hulpmiddelen (optreknaalden, 

injectienaalden, aantal optrekspuiten, 
aantal optreknaalden) en teken voor 
ontvangst  

Geen controle van temperatuurlogger bij ontvangst van vaccins. 
In principe zal er ook geen logger meer aanwezig zijn in de transportbox. Er bevindt zich een 
logger in het transportvoertuig, waarvan de gegevens bijgehouden worden door Medista. Deze 
gegevens kunnen te allen tijde bij Medista opgevraagd worden. Bij eventuele temperatuurdeviaties 
tijdens het transport zal Medista het betrokken vaccinatiecentrum zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. 
 

Bevestig aantal ontvangen vaccins (inclusief 
lotnummers), spuiten en naalden in het 
stockoverzicht,    (voor meer informatie zie ICT 
en Logistiek draaiboek)   

Verifieer of de ontvangen hoeveelheid flacons overeenkomt met het aantal vermeld op de 
leveringsbon. Dit gebeurt na vertrek van de Medista-koerier. Indien dit niet het geval is, wordt 
Medista zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door te mailen naar ordersvaccines@medista.be. 
 
Dit stockoverzicht is zichtbaar en aanpasbaar voor farmaceutisch expert, is zichtbaar voor de 
programmamanager. Elk lot zal in verschillende batchen tot injectiespuiten verwerkt worden. Het 
batchnummer, vermeld op de spuit, verwijst ondubbelzinnig naar het juiste lotnummer.  

Plaats de vaccins op hun toegewezen plaats in 
de temperatuurgemonitorde koelkast (2-8°C) 

Het FAGG vraagt een koelkast met temperatuurmonitoring en alarm die UITSLUITEND bestemd is 
voor de opslag van het AstraZeneca vaccin, en die kan worden afgesloten met een sleutel of die 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
mailto:ordersvaccines@medista.be
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zich in een aparte ruimte bevindt in het vaccinatiecentrum die kan worden afgesloten met een 
sleutel. 

Bewaar de vaccins volgens het FEFO-principe (first expired, first out) zodat de flacons die eerst 
vervallen, eerst zullen gebruikt worden. 

Bij eventuele non-conformiteiten (vb. 
temperatuur niet ok, aantallen niet ok, gebroken 
vials...)   

Noteer die in het non-conformiteitenregister en contacteer de leverancier. 

Alle flacons, ongeacht in welke verpakking 
(verpakking van de federale distributeur (per 50) 
of van de fabrikant (dozen van 10 of 195)), 
moeten gecontroleerd worden op eventuele 
glasbreuk. Deze kan het gevolg zijn van het 
ontdooiproces of van transport. 

 

Voorzie een label op de ‘tray’ met datum van 
aankomst, aantal flacons en melding uiterste 
datum gebruik  

Maximum 6 maanden, of tot vervaldatum indien deze eerder valt.  

Bewaar de vaccins in het karton om ze te beschermen tegen licht. Zorg voor een duidelijke 
identificatie van verschillende merken en/of verschillende lotnummers vaccins in de koelkast. 

Controleer de ontvangst van bijsluiters, 
vaccinatiekaarten, geleverd vaccin voor de 
patiënt  

  

Nazorg Een teveel aan vaccinatiekaarten of bijsluiters kunnen teruggegeven worden met Medista. Deze 
mogen in geen geval via het papier en karton afgevoerd worden, gezien de aantrekkelijkheid 
hiervan.  
Lege verpakkingen en dozen betrokken tot de vaccins en bijsluiters dienen minstens gescheurd te 
worden vooraleer zij worden weggegooid. 
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• De farmaceutisch expert van het vaccinatiecentrum tekent tweemaal voor ontvangst: (1) voor de vaccins en (2) voor het medisch materiaal. Op 
dat moment is de status van de bestelling in de Medista-app “geleverd”. 

• De leveringsbon wordt gescand en in de Medista-applicatie geplaatst voor follow-up door VAZG 
• Indien afwijkingen van de temperatuur worden vastgesteld, hetzij bij levering door Medista hetzij bij de temperatuurcontrole van de stock, neem 

dan contact op met de fabrikant om de kwaliteit van het product na te gaan: azcovid19-pqc-eu@astrazeneca.com 
  

mailto:azcovid19-pqc-eu@astrazeneca.com
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 SOP – Stock- en bewaringscontrole Vaxzevria (AstraZeneca) 
 
Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen  
 

Actie  Opmerkingen  

Controle temperatuur koelkast  Via logger. Best zou de logger over de mogelijkheid 
beschik 

ken op afstand (vb. via smartphone) consulteerbaar 
te zijn. Indien dit niet zo is, kan geopteerd worden 
voor een stand-alone systeem. Dit is een logger met 
min/max temperatuur die kan/moet worden 
uitgelezen om de conforme bewaring te garanderen. 
In geval van eventuele panne zouden de koelkasten – 
indien ongeopend – voldoende lang de temperatuur 
tussen 2-8°C moeten kunnen behouden (tot wanneer 
de FE aanwezig is).  

Stockcontrole bij openen van het centrum A.d.h.v. voorraadbeheersysteem  

Stockcontrole bij sluiten centrum of einde 
bereiding 

A.d.h.v. voorraadbeheersysteem 

  

 Bijlage   
 

Datum  Controle stock 
vaccins voor 
eerste gebruik 
(aantal + check)  

Temperatuur ’s 
morgens bij het 
openen van het 
centrum  

Non-
conformiteiten 
vastgesteld?  

Temperatuur ’s 
avonds na sluiten 
centrum/stop 
bereiding  

Stockcontrole  Non-
conformiteiten 
vastgesteld?  
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 SOP – Beheer non-conformiteiten Vaxzevria (AstraZeneca) 
  
Doel: registreren en overzicht bewaren van non-conformiteiten  

Het is van belang het overzicht te bewaren van hoeveel vaccins er niet konden worden gebruikt wegens niet conform. Non-conformiteit kan zich 
voordoen bij levering, bij bewaring, overschrijden van houdbaarheid, …  Zij worden genoteerd in het non-conformiteitenregister (zie 1.16). Hiervoor is een 
excelbestand beschikbaar via deze link. 

Temperatuurafwijkingen (ook tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum) en kwaliteitsproblemen moeten gemeld worden aan het FAGG op 
rapidalert@fagg.be. Zie hiervoor ‘1.15 Melding van kwaliteitsproblemen met vaccins’. 

 SOP – Voorbereiding vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) 
Doel: garanderen dat de vaccins op een gestructureerde en kwaliteitsvolle wijze worden bereid zodat het vaccineren zo efficiënt mogelijk gebeurt en 
het risico op doseerfouten en andere non-conformiteiten zoveel mogelijk wordt vermeden.  

Er wordt een affiche voorzien in de bereidingsruimte waarop de verschillende stappen van het verdunnen en injectie klaar maken duidelijk worden 
weergegeven. We voorzien ook een document met frequently asked questions, en een document met een aantal praktische tips. 

Benodigdheden per vial van 5 mL 

• Ontsmettingsethanol / Tork papieren reinigingsdoeken/ Alcoholswabs:  
• (Voorzie desinfectans dat ook actief is tegen adenovirussen, voor desinfecteren bereidingsruimte na voorbereiden van vaccins die adenovirussen 

bevatten. Vb. ontsmettingsalcohol 70°, peroxydes, halogenen, aldehyden. Opmerking: een desinfectans op basis van quaternair ammonium is 
niet actief tegen adenovirussen.) 

• Minstens 10 Zero dead volume spuiten of 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
mailto:rapidalert@fagg.be
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Bereiding-vaccins/Pages/Bereidingsinstructies-Astra-Zeneca.aspx
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• minstens 10 Steriele Injectiespuiten 1 mL of 2ml (met 0,1 mL onderverdeling),  
• minstens 10 IM injectienaalden 23 G tot 25 G (25 mm) en een 1 optreknaald (18 G tot 21 G) (opmerking: voor patiënten met morbide obesitas dient 

gekozen te worden voor een naald van 38mm) 
  

Vaccins klaar maken voor injectie Opgelet: bij het werken met zero dead volume spuiten stap 10-16 vervangen door onderstaande tabel 

Actie  Opmerkingen  

1. Aseptisch werken 
- Ontbloot de onderarmen. 
- Ontsmet het werkblad met alcohol  door met een 

alcoholdoekje in een S-vorm van boven naar onder 
erover te wrijven 

- Ontsmet de handen 

Doe dit opnieuw bij iedere nieuwe flacon 

2. Ga na hoeveel vaccins nodig zijn voor de vaccinaties van 
de volgende 2u voor 1 vaccinatielijn 

Maak niet te veel vaccins klaar zodat er aan het einde van de 2 uur geen 
vaccins over zijn!  

3. Maak batchnummer aan in applicatie en druk aantal 
etiketten af overeenkomstig met de hoeveelheid te maken 
vaccins.  
Merk etiketten met een gele kleur.  
Zorg voor een extra etiket voor het nierbekken. 

Batchnummer staat voor: 

- Lotnummer (fabrikant) 
- Moment van verdunnen 
- Aantal vaccins die gemaakt worden 
- Maximale gebruiksduur (moment van aanbreken + 6 u) 

4. Leg al het medisch materiaal klaar Voorzie het medisch materiaal aan de ene kant van het werkgedeelte en 
voorzie een nierbekken, waarin de afgewerkte spuitjes gelegd worden, aan 
de andere kant van het werkblad 

5. Haal de nodige flacons uit de koelkast  
Scherm de flacons af van licht (bv. nierbekken) 

Nu begint de houdbaarheid te tellen (moment van aanbreken + 6 uur). 

6. De flacon is klaar voor gebruik. Niet nodig de flacon te zwenken of om te draaien. 
 Schud de flacon niet! 
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7. Visuele inspectie van de oplossing  De oplossing is een kleurloze tot lichtbruine suspensie, helder tot licht 
ondoorzichtig, zonder deeltjes.  
Gooi de vial weg (container medisch afval) en noteer dit in het niet-
conformiteitenregister indien de suspensie afwijkt van kleur of partikels 
geobserveerd worden. 

8. Verwijder het plastieken dopje van de vaccinflacon  

9. Ontsmet het rubber van de flacon met 
ontsmettingsalcohol/swab (min 30sec) 

 

10. Open de verpakking van optreknaald en spuit op 
aseptische wijze  
 
Gebruik een optreknaald van 21G en een spuit van 1 ml om 
exact 0,5 ml te kunnen aflezen. 

Open door te trekken aan de voorziene flappen, niet doorduwen! 

 

11. Zet optreknaald op spuit Raak spuitpunt en lumen van naaldconus niet aan.  

12. Trek 0,5 mL van het opgeloste vaccin op voor één injectie. 
Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de grote luchtbellen 
verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen 
vloeistof te verliezen.  

Draai de flacon hiervoor ondersteboven 

13. Aspireren en purgeren kan maar is niet noodzakelijk  Indien geaspireerd wordt: Met de naald nog in de flacon aspireren we een 
beetje lucht op zodat de optreknaald leeg is. 

14. Ontkoppel de spuit zonder de naald en rubber aan te 
raken 

De optreknaald blijft in de flacon zitten en kan 10 keer herbruikt worden, 
zolang die niet beschadigd is. Het volume dat nog in de optreknaald zit is 
verwaarloosbaar  



77 
 

 

 

15. Plaats de nieuwe steriele IM 23 G- 25G 25 mm injectienaald 
op de spuit.  

De nieuwe injectienaald is leeg, maar is verwaarloosbaar bij IM injectie. Indien 
wel geaspireerd werd: purgeer dan de spuit maar verlies geen vloeistof. 

16. Herhaal bovenstaande stappen tot alle doses uit de flacon 
zijn opgetrokken 

Uit elke vial kunnen maximaal 12 dosissen worden opgetrokken. Enkel 
VOLLEDIGE dosissen mogen toegediend worden. Resten van flacons NOOIT 
samenvoegen.  

17. Vrijgave van de spuiten: Label de spuiten met het eerder 
klaargelegde etiket met batchnummer, vaccinatielijn en 
vervaluur (uur van aanbreken +6u) en gele markering 

Inspecteer de 10 spuiten op ooghoogte op volume, deeltjes en lekken. Zie af 
van vrijgave indien non-conformiteiten opgemerkt worden. 

18. Markeer een volledig opgebruikte flacon met een zwarte 
stift of vernietig ze. 

  

19. Bewaar de spuiten in afwachting van toediening per 
batch in een nierbekken.  

Zorg ook voor een extra etiket op het nierbekken, zodat dit 
makkelijk gescand kan worden door de vaccinator na injectie 

Doe dit zo opdat de kans op verkeerde handelingen minimaal is (bv. spuiten 
naast elkaar stockeren (niet stapelen!), geen druk op stamper zetten,  
Bewaar de vaccins eveneens buiten invloed van licht! (plaats er bv een 
nierbekken omgekeerd bovenop 

  

20. Transport naar de vaccinatie locatie Hiervoor zijn kleine afgesloten (koel)boxen voorzien. Zorg ervoor dat de 
spuiten niet te veel bewegen bij transport. 

 

Indien gewerkt wordt met zero dead volume spuiten met vaste naald, vervang stap 11 tot 16 door volgende stappen 

11. Prik de flacon voorzichtig aan met de zero dead volume spuit 
met vaste naald.  

Handen en flacon moeten niet ontsmet worden tussen het optrekken van 
iedere spuit. 

12. Trek 0,5 ml van het opgeloste vaccin op voor één injectie. 
Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de grote luchtbellen 
verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen vloeistof te 
verliezen. 
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13. Trek de spuit met de naald voorzichtig uit de flacon. Herkap 
voorzichtig de naald op de opgetrokken spuit. 

Indien de naald wordt aangeraakt tijdens het optrekken of recappen wordt 
de spuit als niet meer conform beschouwd. 

14. Herhaal dit met de andere spuiten tot alle doses uit de flacon 
opgetrokken worden.  

Indien de rubber van de flacon wordt aangeraakt doorheen het proces 
dient deze opnieuw te worden ontsmet. 

 

Bereidingsregister  

Doel: traceerbaarheid van de kritische stappen in het bereiden en bewaren van de vaccins tot op patiëntenniveau (via registernummer invoegen in 
Vaccinnet)  

Acties:  

1. Hou een register bij per vaccinsoort. Dit gebeurt a.d.h.v. het tool voorraadbeheersysteem, er is als reserve een Excel-file. Zie ICT en Losgistiek 
draaiboek. 

2. Schrijf moment van aanprikken vaccin + lotnummer in het register  
3. Schrijf moment van verdunnen in register  
4. Alle individuele vaccins met zelfde data, krijgen eenzelfde batchnummer 
5. Bij wijzigen van het lotnummer verwittigt de farmaceutisch expert de vaccinator. Het is belangrijk dat de vaccinator altijd over de juiste barcode 

beschikt die gelinkt is aan het lotnummer van de vaccins die op dat moment worden gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de 
farmaceutisch expert om hierover te waken. 

6. Label de spuiten met lotnummer + batchnummer + vervaluur 
7. Label ook in het nierbekken voor makkelijke registratie door de vaccinator 

 
Acties buiten bereidingsruimte 

1. Vaccinator checkt vervaluur en merk vaccin voor inspuiten  
2. Batchnummer correspondeert met lotnummer in het bereidingsregister in het voorraadbeheersysteem. 
3. Batchnummer / lotnummer wordt op het vaccinatiekaartje genoteerd, lotnummer wordt in Doclr geregistreerd en daar omgezet in een CSV-

bestand.  
4. Opladen van de CSV-bestanden naar Vaccinnet 

a. Op het einde van de dag 
b. Bij wissel van lotnummer  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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Register 

Een applicatie is hiervoor ontwikkeld, maar ook template in excel wordt voorzien via deze link.  

REGISTER 
Vaxzevria 
(AstraZeneca) 

    Automatisch aangevuld door spreadsheat  

Lot tray   datum verdunning  uur verdunning  batchnummer label  vervaluur  labelprint  

sjt-45i-bt69  13-01-21  7  1  1a  13  1a-13  

   13-01-21  12u15  2  2a 18u15 2a-18u15  

   13-01-21  16  3  3a 22  3a-22  

   14-01-21  7  4  4a 13  4a-13  

tyv-45i-bt78  14-01-21  7  5  5a 13  5a-13  

 
Voorbeeld vaccin met labelprint en herhaling expiration uur (zie foto Pfizer) 

 

  

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
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1.21 Spikevax (Moderna) 
 

HOUDBAARHEID Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 

Diepvries (Tussen -25 °C en -15  °C) 7 maanden Ongeopend JA Niet schudden 

In koelkast (2°C -8°C) Max. 30 dagen Ongeopend JA Niet schudden 

Kamertemperatuur (8°C -25°C) 12 uur Ongeopend JA Niet schudden 

Bij 2°C tot 25°C 6 uur Na aanbreken JA Niet schudden 

ANDERE KENMERKEN 

Doses per flacon 10 doses van 0,5 mL 

Te gebruiken vanaf 18 jaar 12 jaar 

Interval tussen twee dosissen 26-30 dagen 

Nooit bewaren op droog ijs of onder -40°C  

Transport in de spuiten Toegelaten 

  SOP – Bestelling vaccin, vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters vaccin Spikevax (Moderna)  
  
Wordt beschreven in het ICT & logistiek draaiboek   
• De transportfirma (Medista) staat in voor het transport (2-8°C) van de bestelde vaccins en de levering van het benodigde injectiemateriaal aan het 

vaccinatiecentrum. De vaccins worden ontdooid tijdens het transport.  
• Medista: GDP-conform transport van de federale distributeur naar het vaccinatiecentrum van de vaccins en supplementair medisch materiaal en 

aflevering van de vaccins in de daarvoor voorziene koelkast van het vaccinatiecentrum. De koerier verifieert of de identiteit van de medewerker van 
het vaccinatiecentrum voorkomt op de hem of haar bezorgde lijst van gevalideerde personen (aanbevolen: enkel farmaceutische experten) die 
vaccins in ontvangst mogen nemen.   

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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• Medewerkers van het vaccinatiecentrum: dienen de verschillende acties met betrekking tot het ontvangst en de bewaring van de COVID-vaccins 
correct uit te voeren volgens de omschreven procedures onder supervisie van de apotheker-titularis van het vaccinatiecentrum. Enkel medewerkers, 
die weten hoe ze de koude keten kunnen bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring. Zij bezorgen op voorhand een lijst 
aan Medista met de namen van de personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen  

  
Spoedbestellingen: Onbruikbare flacons (bv. kapotte injectieflacons, abnormale verkleuring van het vaccin, …), kunnen via een spoedbestelling worden 
vervangen. Een spoedbestelling kan niet worden gebruikt om te reageren op een organisatorisch probleem (planning inbegrepen) binnen een 
vaccinatiecentrum. Kleine hoeveelheden onbruikbare flacons dienen te worden weggegooid in de naaldcontainers. Maak bij het weggooien van flacons 
het etiket van de flaconverpakking onleesbaar of vernietig het om zo het risico op diefstal van lege verpakkingen tegen te gaan. Bij grote hoeveelheden 
onbruikbare flacons, neem contact op met het FAGG voor verdere instructies (covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be).   
Spoedbestelling kunnen via volgende contactgegevens worden geplaatst: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be. Zij moeten vooraf door het FAGG 
worden goedgekeurd.  
 

Actie farmaceutisch expert  Opmerkingen   
Ga voor de volgende levering telkens na hoeveel dosissen je nodig hebt       
Check of er voldoende plaats is in de koelkasten      
Bestel deze vaccins en de hulpmiddelen via het daartoe bestemde 
(web)formulier   

   
  

Maak hiervan een kopie (vb PDF) die later gebruikt wordt om de levering te 
controleren en bewaar ze in een map (digitaal of op papier)   

   

   

 SOP – Ontvangst vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters vaccin Spikevax (Moderna)  
  
De COVID-19 Moderna vaccins worden door Medista geleverd per verpakking van 10 flacons (100 doses). De vaccins worden getransporteerd bij een 
temperatuur van 2-8°C en ontdooid tijdens het transport.  Het tijdstip van aanvang ontdooiproces wordt schriftelijk meegedeeld door Medista. 
De leverancier meldt zich binnen het afgesproken tijdsvenster aan op de afgesproken leverplaats in het vaccinatiecentrum. In geval het afgesproken 
tijdstip niet gehaald kan worden, wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum voor de ontvangst van de vaccins via 
de contactgegevens die door het vaccinatiecentrum werden doorgegeven aan Medista.   
Opgelet: het ontdooiproces voor 1 flacon Moderna duurt 2u30 op 2-8°C of 1u op kamertemperatuur. 
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Actie  Opmerkingen  
Voorzie twee personen om de zending uit te pakken omwille van 
veiligheidsredenen.  

  

De leverancier verwijdert het bevestigingsmateriaal dat de dozen 
onbeweeglijk houdt en overhandigt de verpakking of meerdere 
verpakkingen aan de apotheker of de verantwoordelijke voor de 
ontvangst van de vaccins.   

  

Kijk de lever- en bestelbon na.    
Controleer op:   
• Al dan niet beschadigingen   
• Lotnummers bij aankomst   
• Teken voor ontvangst vaccins   
• Aantal hulpmiddelen (optreknaalden, injectienaalden,aantal 

optrekspuiten, aantal injectiespuiten of aantal zero dead volume 
spuiten) en teken voor ontvangst  

Geen controle van temperatuurlogger bij ontvangst van vaccins. 
In principe zal er ook geen logger meer aanwezig zijn in de 
transportbox. Er bevindt zich een logger in het transportvoertuig, 
waarvan de gegevens bijgehouden worden door Medista. Deze 
gegevens kunnen te allen tijde bij Medista opgevraagd worden. Bij 
eventuele temperatuurdeviaties tijdens het transport zal Medista het 
betrokken vaccinatiecentrum zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

De apotheker of persoon verantwoordelijk voor de ontvangst van de 
vaccins controleert, terwijl de leverancier wacht, de packs op externe 
beschadiging, checkt het aantal geleverde packs en tekent 
de transportbon (papier of elektronisch) af voor ‘ontvangst onder 
voorbehoud’ (d.w.z. aantal colli’s en buitenkant verpakking 
controleren conform de bestelbon)  
  

De inhoud van de zending wordt gecontroleerd bij overbrengen naar 
de opslagruimte). Indien het geleverde aantal packs afwijkt van de 
bestelde hoeveelheid of er wordt beschadiging van een pack 
vastgesteld, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de 
federale distributeur via 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be. De 
noodprocedure kan worden opgestart.  

De lege transportbox wordt onmiddellijk terug meegegeven met de 
wachtende leverancier.   

  

De leveringsbon (delivery note) vermeldt het lotnummer, de 
vervaldatum van de vaccins en de hoeveelheid geleverde flacons.    

Deze dient afgetekend te worden door de apotheker of de aangeduide 
verantwoordelijke voor ontvangst van de vaccins met datum en uur.  

Bevestig aantal ontvangen vaccins (inclusief lotnummers), spuiten en 
naalden of zero dead volume spuiten met fixed needles in het 
stockoverzicht,    

Dit stockoverzicht is zichtbaar en aanpasbaar voor farmaceutisch 
expert, is zichtbaar voor de programmamanager. Elk lot zal in 
verschillende batchen tot injectiespuiten verwerkt worden. Het 
batchnummer, vermeld op de spuit, verwijst ondubbelzinnig naar het 
juiste lotnummer.   

Plaats de vaccins op hun toegewezen plaats in de 
temperatuurgemonitorde koelkast (2-8°C)  

Indien packs uit meerdere leveringen worden bewaard op in dezelfde 
koelkast en afgeschermd van licht, bewaar deze dan volgens het FEFO-

mailto:ordersvaccines@medista.be
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principe (first expired, first out) zodat de flacons die eerst vervallen, 
eerst zullen gepikt en ontdooid worden. 

Bij eventuele non-conformiteiten (vb. temperatuur niet ok, aantallen 
niet ok, gebroken vials...)    

Noteer die in het non-conformiteitenregister en contacteer de 
leverancier   

Voorzie een label op de ‘tray’ of de pack met datum van aankomst, 
aantal flacons en melding uiterste datum gebruik   

Eens ontdooid zijn onaangebroken flacons houdbaar gedurende 30 
dagen tussen 2°C en 8°C.  
Zorg voor een duidelijke identificatie van verschillende merken en/of 
verschillende lotnummers vaccins in de koelkast. 

Controleer de ontvangst van bijsluiters, vaccinatiekaarten, geleverd 
vaccin voor de patiënt   

  

Nazorg Een teveel aan vaccinatiekaarten of bijsluiters kunnen teruggegeven 
worden met Medista. Deze mogen in geen geval via het papier en 
karton afgevoerd worden, gezien de aantrekkelijkheid hiervan.  
Lege verpakkingen en dozen betrokken tot de vaccins en bijsluiters 
dienen minstens gescheurd te worden vooraleer zij worden 
weggegooid. 

  
De vaccins worden ontdooid tijdens het transport. Eens ontdooid zijn onaangebroken flacons houdbaar gedurende 30 dagen tussen 2°C en 8°C.  

  SOP – Stock- en bewaringscontrole Spikevax (Moderna)  
 
Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen.  
De 30 dagen houdbaarheid gaan in bij ontvangst, wanneer het ontdooien start. Er is dan ook overleg noodzakelijk met de verantwoordelijken van het 
centrum om al deze dosissen op tijd te kunnen gebruiken. 
    
Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen  
  
Actie  Opmerkingen  
Controle temperatuurlogger koelkast    
Stockcontrole voor eerste toediening bij openen 
centrum  

  A.d.h.v. voorraadbeheersysteem  

Stockcontrole na laatste toediening en sluiten 
centrum of laatste bereiding 

  A.d.h.v. voorraadbeheersysteem 



85 
 

 

 

 

Temperatuurafwijkingen (ook tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum) en kwaliteitsproblemen moeten gemeld worden aan het FAGG op 
rapidalert@fagg.be. Zie hiervoor ‘1.15.1 Koude keten incidenten melden’. 

 Bijlage   
  
Datum  Controle stock 

vaccins voor eerste 
gebruik (aantal + 
check)  

Temperatuur ’s 
morgens bij 
opening 
vaccinatiecentrum 

Non-
conformiteiten vastgesteld?  

Temperatuur ’s avonds 
bij sluiting 
vaccinatiecentrum 

Stockcontrole  Non-
conformiteiten vastgesteld?  

              
              
              
              
              
              
 

  SOP – Verder ontdooien van onvolledig ontdooide Spikevax (Moderna) vaccins 
 

• Vaccins die niet volledig ontdooid zijn mogen niet gebruikt worden.  
• Flacons mogen individueel ontdooid worden; ontdooiing dient niet per volledig pack te gebeuren.  
• Flacons mogen – eens uit de koelkast – niet terug in de koelkast geplaatst worden  
• Het Moderna vaccin is in vloeibare fase onderhevig aan mechanische spanning. Behandel het product met de nodige voorzichtigheid en vermijd 

schokken, vallen, trillingen enz. 
  
Verder ontdooien van niet volledig ontdooide flacons in de koelkast – Ontdooien in koelkast (aangeraden)   
  
Actie   Opmerkingen   
1. Ontsmet werkoppervlak en handen   
2. Laat de flacons verder ontdooien in de koelkast 

 

3. Maximale houdbaarheidstermijn 2°C/8°C     30 dagen indien niet aangebroken   

mailto:rapidalert@fagg.be
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Verder ontdooien van niet volledig ontdooide flacons – Ontdooien bij kamertemperatuur   
Indien uitzonderlijk noodzakelijk, kan een versnelde ontdooiprocedure gebruikt worden door te ontdooien op kamertemperatuur.  
Cave: verminderde houdbaarheid van de niet aangebroken flacon!  
  
Actie   Opmerkingen   
1. Ontsmet werkoppervlak en handen  

 

2. Laat de flacons verder ontdooien in de koelkast 
 

3. Maximale houdbaarheidstermijn (8-25°C)   12 uur indien niet aangebroken. Eens op kamertemperatuur: niet terugplaatsen 
in de koelkast!  

  

 SOP – Beheer non-conformiteiten Spikevax (Moderna)  
  
Doel: registreren en overzicht bewaren van non-conformiteiten  
Het is van belang het overzicht te bewaren van hoeveel vaccins er niet konden worden gebruikt wegens niet conform. Non-conformiteit kan zich 
voordoen bij levering, bij bewaring, overschrijden van houdbaarheid, …    

 SOP – Voorbereiden vaccin Spikevax (Moderna)  
 
Er is geen extra stap noodzakelijk. De vial bevat 10 dosissen van 0,5ml met een kleine restfractie. Maak de vaccins gebruiksklaar door optrekken in 
injectiespuiten. Gebruik per flacon 1 optreknaald. Gebruik voor elke 0,5 ml dosis van het vaccin een nieuwe steriele naald en spuit om contaminatie te 
vermijden. Chemische en fysieke stabiliteit is aangetoond voor 6 uur na aanbreken van de vial bij 2°C tot 25°C.  Vanuit microbiologisch standpunt moet 
het product onmiddellijk gebruikt worden.  
  
Actie  Opmerkingen  
1. Aseptisch werken  

• Ontbloot de onderarmen  
• Ontsmet het werkblad met alcohol door met een 

alcoholdoek in een S-vorm van boven naar onder erover te 
wrijven  

• Ontsmet de handen  

  Doe dit opnieuw bij iedere nieuwe flacon 
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2. Ga na hoeveel vaccins nodig zijn voor de vaccinaties van de 
volgende 4u en haal ze uit de koelkast  

Maak niet te veel vaccins klaar zodat er aan het einde van de 4 uur geen vaccins 
over zijn! Controleer datum en tijdstip. Het vaccin mag 30 dagen ongeopend in 
de koelkast bewaard worden en 12 uur koel of bij kamertemperatuur  
  De maximale houdbaarheid na aanbreken is 6u bij kamertemperatuur, maar 
de tijd tussen het bereiden en toedienen dient absoluut zo KORT mogelijk te 
zijn. Bij extreme temperatuursomstandigheden kan deze tijd nog ingekort 
worden. 

 
3. Maak batchnummer aan in applicatie en druk etiketten. Merk de 

etikettten met een rode kleur. Zorg voor een extra etiket voor 
het nierbekken.  

Batchnummer staat voor: 

- Lotnummer (fabrikant) 
- Moment van verdunnen 
- Aantal vaccins die gemaakt worden 
- Maximale gebruiksduur (moment van aanbreken + 6 u) 

4. Leg het medisch materiaal klaar Voorzie het medisch materiaal aan de ene kant van het werkgedeelte en voorzie 
een nierbekken, waarin de afgewerkte spuitjes gelegd worden, aan de andere 
kant van het werkblad. 

5. Haal de flacons uit de koelkast en laat 15 minuten op 
kamertemperatuur komen  
Scherm de flacons af van licht (bv. nierbekken)  

 

6. Zacht mengen van de oplossing  Niet schudden of verdunnen. Wel zachtjes verticaal omzwenken (vóór gebruik 
en vóór elke nieuwe spuit).  

7. Visuele inspectie van de ontdooide oplossing  De oplossing ziet eruit als een witte of gebroken witte dispersie. Kleine witte 
of doorzichtige deeltjes zijn mogelijk. Indien de oplossing hier niet aan voldoet 
moet ze weggesmeten worden en moet dit genoteerd worden in het niet-
conformiteiten register.  

8. Verwijder het plastieken dopje van de vaccinflacon 
 

9. Ontsmet het dopje van de flacon  Met behulp van een ontsmettingsdoekje  
10. Open de verpakking van optreknaald en spuit op aseptische 

wijze. Gebruik een optreknaald van 21G en een spuit van 1 ml om 
exact 0,5 ml te kunnen aflezen.  

Open door te trekken aan de voorziene flappen, niet doorduwen 
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11. Zet optreknaald op optrekspuit Raak spuitpunt en lumen van naaldconus niet aan. Beweeg de stamper enkele 
keren om de stroefheid weg te nemen (handen weg van kritische punten) 

12. Trek 0,5 mL van het opgeloste vaccin op voor één injectie. 
Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de grote luchtbellen 
verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen vloeistof te 
verliezen.   

Gebruik een optreknaald van 21G en een spuit van 1 ml om exact 0,5 ml te 
kunnen aflezen.  Draai de flacon hiervoor ondersteboven 
 

13. Aspireren en purgeren kan maar is niet noodzakelijk  Indien geaspireerd wordt: Met de naald nog in de flacon aspireren we een 
beetje lucht op zodat de optreknaald leeg is. 

14. Ontkoppel de spuit zonder de naald en rubber aan te raken De optreknaald blijft in de flacon zitten en kan 10 keer herbruikt worden, zolang 
die niet beschadigd is. (maximaal gebruik van de flacon na aanbreken = 6u)  

15. Plaats de nieuwe steriele IM 25G 25 mm injectienaald op de 
spuit.  

Verwijder eventueel grote luchtbellen, maar let op dat er geen vloeistof 
verloren gaat.  

16. Label de spuit met etiket  Label de spuit met een gekleurd XXX etiket, met daarop het 
registernummer, en maximale uur van vaccinatie (cfr uur van optrekken 
+ 6u) 

17. Herhaal bovenstaande stappen 10 x  Er mogen 10 vaccins per flacon opgetrokken worden. Er is geen garantie 
dat er opnieuw extra spuiten opgetrokken kunnen worden in een 
volgende fase. Restjes mogen NOOIT samengevoegd worden! 

18. Vrijgave van de spuiten: Label de spuiten met het eerder 
klaargelegde etiket met batchnummer en vervaluur (uur van 
aanbreken +6u) en rode markering  

Inspecteer de 10 spuiten op ooghoogte op volume, deeltjes en lekken. 
Zie af van vrijgave indien non-conformiteiten opgemerkt worden. 
 

19. Markeer een volledig opgebruikte flacon met een zwarte stift  
 

20. Bewaar de spuiten in afwachting van toediening per batch in 
een nierbekken. Zorg ook voor een extra etiket op het 
nierbekken, zodat dit makkelijk gescand kan worden door de 
vaccinator na injectie  

Doe dit zo opdat de kans op verkeerde handelingen minimaal is (bv. spuiten 
naast elkaar stockeren (niet stapelen!), geen druk op stamper zetten, De 
vloeibare vaccins zijn zéér gevoelig aan mechanische stress. 
Hanteer het product dan ook zeer voorzichtig: vermijd schokken, vallen, 
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trillingen, Bewaar de vaccins eveneens buiten invloed van licht! (plaats er bv 
een nierbekken omgekeerd bovenop. 

21. Transport naar de vaccinatie locatie  Hiervoor zijn kleine koelboxen voorzien. Zorg ervoor dat de spuiten niet te veel 
bewegen bij transport. 

 

Indien gewerkt wordt met zero dead volume spuiten met vaste naald, vervang dan stap 10 tot 15 door deze stappen  
10. Open de verpakking van de zero dead volume spuit op aseptische 

wijze. 
Open door te trekken aan de voorziene flapjes, niet doorduwen  

11. Prik de flacon voorzichtig aan met de zero dead volume spuit 
met vaste naald.  

Handen en flacon moeten niet ontsmet worden tussen het optrekken van iedere 
spuit.  

12. Trek 0,5 ml op per vaccin. Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de 
grote luchtbellen verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen 
vloeistof te verliezen  

  

13. Trek de spuit met de naald voorzichtig uit de 
flacon. Herkap voorzichtig de naald op de opgetrokken spuit.   

Indien de naald wordt aangeraakt tijdens het optrekken of recappen wordt de 
spuit als niet meer conform beschouwd.  

14. Herhaal dit met de andere spuiten tot alle doses uit de flacon 
opgetrokken worden.   

Indien de rubber van de flacon wordt aangeraakt doorheen het proces dient 
deze opnieuw te worden ontsmet.  

 
Bereidingsregister  
Doel: traceerbaarheid van de kritische stappen in het bereiden en bewaren van de vaccins tot op patiëntenniveau (via registernummer invoegen 
in Vaccinnet)  
Acties:  

1. Hou een register bij per vaccinsoort  
2. Schrijf moment van ontdooien vaccin + lotnummer in het register  
3. Schrijf moment van verdunnen in register  
4. Alle individuele vaccins met zelfde data, krijgen eenzelfde batchnummer  
5. Label de spuiten met lotnummer + batchnummer + vervaldatum  
6. Label ook het nierbekken voor makkelijke registratie door de vaccinator 

 
Acties buiten bereidingsruimte 
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7. Vaccinator checkt vervaluur voor inspuiten (laatste cijfers op vaccinlabel)  
8. Registernummer (eerste cijfers op vaccinlabel) + vaccinatiecentrum-nummer ingeven in Vaccinnet+  

 
Voorbeeld register 
Een template in Excel wordt voorzien  
REGISTER SPIKEVAX       Automatisch aangevuld dr spreadsheat  
Lot tray   datum ontdooiing 

tray  
uur ontdooiing 
tray  

datum  verdunning  uur verdunning   
Batchnummer  

label°  vervaluur  labelprint  

sjt-45i-
bt69  

12-01-21  16  13-01-21  7  1  1m  13  1m-13  

         13-01-21  12  2  2m  18  2m-18  
         13-01-21  16  3  3m  22  3m-22  
         14-01-21  7  4  4m  13  4m-13  
tyv-45i-
bt78  

14-01-2021  8  14-01-21  7  5  5m  13  5m-13  
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1.22 Janssen 
 

HOUDBAARHEID Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 

Diepvries (Tussen -25 °C en -15  °C) 2 jaar Ongeopend JA Niet schudden 

In koelkast (2°C -8°C) Max. 3 maanden Ongeopend JA Niet schudden 

Kamertemperatuur (2°C -25°C) 12 uur Ongeopend JA Niet schudden 

Bij 2°C tot 25°C 3 uur Na aanbreken JA Niet schudden 

Bij 2°C tot 8°C 6 uur Na aanbreken JA  Niet schudden 

ANDERE KENMERKEN 

Doses per flacon Maximaal 6 doses van 0,5 mL 

Te gebruiken vanaf 41 jaar en ouder, en specifieke groepen zonder leeftijdsgrens (lees 1.5.2 Informatie over Janssen en 
bloedklonters) 
Vanaf 16 juni kunnen burgers jonger dan 41 jaar zich inschrijven voor een Janssen-vaccin via QVAX + mag ook 
toegediend worden aan min-41-jarigen i.k.v. het wegwerken van restdosissen op het einde van de dag 

1 dosis vaccinatieschema 

Het vaccin mag niet opnieuw worden 
ingevroren 

 

Transport in de spuiten Toegelaten 
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 SOP – Stockmanagement vaccins & hulpmiddelen Janssen  
 

Doel: garanderen dat het stockmanagement van de vaccins en hulpmiddelen zo optimaal mogelijk gebeurt. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat het 
vaccinatiecentrum steeds over voldoende, doch niet teveel, stock beschikt en dat deze onder de juiste bewaaromstandigheden wordt bewaard. Eventuele 
non-conformiteiten moeten worden gemeld.   
 
Hulpmiddelen meegeleverd door Medista:  
Voor het optrekken: 

• Minstens 5 zero dead volume spuiten met 0,02 ml markering of 
• 1 optreknaald (18G of 21G) per flacon en spuiten met 0,1 ml markering en intramusculaire injectienaalden (23G of 25G) met lengte van minstens 
2,54cm (opmerking: voor patiënten met morbide obesitas dient gekozen te worden voor een naald van 38mm) 

Andere te voorziene hulpmiddelen:  
• Alcoholswabs (70° om de flacon te ontsmetten) 
• nierbekken  
• individuele pleisters  
• celstofdeppers op rol (om bloeding te stelpen)  
• bakjes voor klaargemaakte vaccins, bv. nierbekkens 
• naaldcontainers per vaccinatielijn  
• vuilniszak voor gewoon en voor medisch afval  
• Etiketten (zie afmetingen boven)  

 

Het VAZG is verantwoordelijk voor de herverdeling van het haar door de Belgische staat toegekende over de vaccinatiecentra en deelt aan alle 
vaccinatiecentra het aantal doses mee die het volgens het leveringsritme krijgt toegewezen.  

Aanspreekpunt voor de bestellingen 

Alle bestellingen van de beschikbare vaccins moeten worden gericht aan de distributeur op federaal niveau via de daartoe voorziene applicatie. Als de 
toepassing niet beschikbaar is, kunnen bestellingen per uitzondering via mail worden geplaatst. 

Bij vragen rond de bestellingen kan u contact opnemen met Medista: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be  

  

mailto:ordersvaccines@medista.be
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 SOP – Bestelling vaccin, vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters Janssen 
 
Wordt beschreven in het ICT & logistiek draaiboek   
• De transportfirma (Medista) staat in voor het transport (2-8°C) van de bestelde vaccins en de levering van het benodigde injectiemateriaal aan het 

vaccinatiecentrum. De vaccins worden ontdooid tijdens het transport.  
• Medista: GDP-conform transport van de federale distributeur naar het vaccinatiecentrum van de vaccins en supplementair medisch materiaal en 

aflevering van de vaccins in de daarvoor voorziene koelkast van het vaccinatiecentrum. De koerier verifieert of de identiteit van de medewerker van 
het vaccinatiecentrum voorkomt op de hem of haar bezorgde lijst van gevalideerde personen (aanbevolen: enkel farmaceutische experten) die 
vaccins in ontvangst mogen nemen.   

• Medewerkers van het vaccinatiecentrum: dienen de verschillende acties met betrekking tot het ontvangst en de bewaring van de COVID-vaccins 
correct uit te voeren volgens de omschreven procedures onder supervisie van de apotheker-titularis van het vaccinatiecentrum. Enkel medewerkers, 
die weten hoe ze de koude keten kunnen bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring. Zij bezorgen op voorhand een lijst 
aan Medista met de namen van de personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen  

  
Spoedbestellingen: Onbruikbare flacons (bv. kapotte injectieflacons, abnormale verkleuring van het vaccin, …), kunnen via een spoedbestelling worden 
vervangen. Een spoedbestelling kan niet worden gebruikt om te reageren op een organisatorisch probleem (planning inbegrepen) binnen een 
vaccinatiecentrum. Kleine hoeveelheden onbruikbare flacons dienen te worden weggegooid in de naaldcontainers. Maak bij het weggooien van flacons 
het etiket van de flaconverpakking onleesbaar of vernietig het om zo het risico op diefstal van lege verpakkingen tegen te gaan. Bij grote hoeveelheden 
onbruikbare flacons, neem contact op met het FAGG voor verdere instructies (covid19vaccinedistribution@fagg-afmps.be).   
Spoedbestelling kunnen via volgende contactgegevens worden geplaatst: 02 897 20 64 of ordersvaccines@medista.be. Zij moeten vooraf door het FAGG 
worden goedgekeurd.  
 

Actie farmaceutisch expert  Opmerkingen   
Ga voor de volgende levering telkens na hoeveel dosissen je nodig hebt       
Check of er voldoende plaats is in de koelkasten      
Bestel deze vaccins en de hulpmiddelen via het daartoe bestemde 
(web)formulier   

   
  

Maak hiervan een kopie (vb PDF) die later gebruikt wordt om de levering te 
controleren en bewaar ze in een map (digitaal of op papier)   

   

 

 SOP – Ontvangst vaccins, hulpmiddelen en bijsluiters Janssen 
 

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
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Doel: goede ontvangst van de geleverde vaccins met respect voor behoud van de koude keten  
Verantwoordelijkheden: De transportfirma Medista kan de vaccins afleveren aan een arts en/of farmaceutisch expert. Wanneer het niet mogelijk is voor 
een arts en/of een farmaceutisch expert om deze in ontvangt te nemen, dan voorzien zij een procedure dat de centrumverantwoordelijke en/of een 
andere zorgaanbieder werkzaam in het vaccinatiecentrum (verpleegkundige of apotheker) deze vaccins veilig in ontvangt kan nemen. De farmaceutisch 
expert werkt deze procedure uit, dit bevat minstens 1) de delegatie, 2) het respect van de koude keten, 3) de nodige controles en 4) de veilige bewaring 
van de vaccins. 
 

• De koerier van Medista meldt zich op het afgesproken tijdstip in het Vaccinatiecentrum.   
• De persoon aan het onthaal verwittigt de centrumverantwoordelijke en de farmaceutisch expert voor de in ontvangstname van de 
vaccins. Indien de verantwoordelijke niet bereikbaar is, wordt de back-up gecontacteerd. 
• De Medista koerier zal identificatie vragen. Bij vermoeden van mogelijke fraude of diefstal wordt de beveiliging van het vaccinatiecentrum 
ingeroepen. Verwittig zo nodig de politiediensten. 
• De farmaceutisch expert of zijn afgevaardigde begeleidt de Medista koerier naar de koelkast/diepvries waar de vaccins worden opgeslagen.   

 

Actie farmaceutisch expert  Opmerkingen  
Kijk de lever- en bestelbon (cf. 3.1) na.   
Controleer op:  

• Al dan niet beschadigingen  
• Lotnummers bij aankomst  
• Teken voor ontvangst vaccins  
• Aantal hulpmiddelen 
(optreknaalden, injectienaalden, aantal 
optrekspuiten, aantal 
optreknaalden, aantal ampullen NaCl 0,9%) en 
teken voor ontvangst   

Geen controle van temperatuurlogger bij ontvangst van vaccins. 
In principe zal er ook geen logger meer aanwezig zijn in de transportbox. Er bevindt zich een logger 
in het transportvoertuig, waarvan de gegevens bijgehouden worden door Medista. Deze gegevens 
kunnen te allen tijde bij Medista opgevraagd worden. Bij eventuele temperatuurdeviaties tijdens het 
transport zal Medista het betrokken vaccinatiecentrum zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
 

Bevestig aantal ontvangen vaccins (inclusief 
lotnummers), spuiten en naalden in het 
voorraadbeheersysteem (voor meer informatie zie 
ICT en Logistiek draaiboek)   

Verifieer of de ontvangen hoeveelheid flacons overeenkomt met het aantal vermeld op de 
leveringsbon. Dit gebeurt na vertrek van de Medista-koerier. Indien dit niet het geval is, wordt 
Medista zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door te mailen naar ordersvaccines@medista.be. 
 
Dit stockoverzicht is zichtbaar en aanpasbaar voor farmaceutisch expert, is zichtbaar voor de 
programmamanager. Elk lot zal in verschillende batchen tot injectiespuiten verwerkt worden. Het 
batchnummer, vermeld op de spuit, verwijst ondubbelzinnig naar het juiste lotnummer.   

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
mailto:ordersvaccines@medista.be
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Plaats de vaccins op hun toegewezen plaats in de 
temperatuurgemonitorde koelkast   

 Bewaar de vaccins volgens het FEFO-principe (first expired, first out) zodat de flacons die eerst 
vervallen, eerst zullen gebruikt worden.  

Bij eventuele non-conformiteiten (vb. 
temperatuur niet ok, aantallen niet ok, 
gebroken vials...)   

Noteer die in het non-conformiteitenregister en contacteer de leverancier. 

Voorzie een label op de ‘tray’ met datum van 
ontdooiing, aantal flacons en melding uiterste 
datum gebruik  

 Zorg voor een duidelijke identificatie van verschillende merken en/of verschillende lotnummers 
vaccins in de koelkast. 

Controleer de ontvangst van bijsluiters, 
vaccinatiekaarten, geleverd vaccin voor de 
patiënt  

  

Nazorg Een teveel aan vaccinatiekaarten of bijsluiters kunnen teruggegeven worden met Medista. Deze 
mogen in geen geval via het papier en karton afgevoerd worden, gezien de aantrekkelijkheid hiervan.  
Lege verpakkingen en dozen betrokken tot de vaccins en bijsluiters dienen minstens gescheurd te 
worden vooraleer zij worden weggegooid. 

 

  SOP – Stock- en bewaringscontrole Janssen  
 

Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen.  
De 3 maanden houdbaarheid gaan in bij ontvangst, wanneer het ontdooien start. Er is dan ook overleg noodzakelijk met de verantwoordelijken van het 
centrum om al deze dosissen op tijd te kunnen gebruiken. 
    
Doel: dagelijkse controle van de stock en de conforme bewaring garanderen  
  
Actie  Opmerkingen  
Controle temperatuurlogger koelkast    
Stockcontrole voor eerste toediening bij openen 
centrum  

  A.d.h.v. voorraadbeheersysteem  

Stockcontrole na laatste toediening en sluiten 
centrum of laatste bereiding 

  A.d.h.v. voorraadbeheersysteem 

 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Organisatie-vaccinatiecentrum/Pages/Registers.aspx
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Temperatuurafwijkingen (ook tijdens de bewaring in het vaccinatiecentrum) en kwaliteitsproblemen moeten gemeld worden aan het FAGG op 
rapidalert@fagg.be. Zie hiervoor ‘1.15.1Koude keten incidenten melden’. 

 
 Bijlage   

  
Datum  Controle stock 

vaccins voor eerste 
gebruik (aantal + 
check)  

Temperatuur ’s 
morgens bij 
opening 
vaccinatiecentrum 

Non-
conformiteiten vastgesteld?  

Temperatuur ’s avonds 
bij sluiting 
vaccinatiecentrum 

Stockcontrole  Non-
conformiteiten vastgesteld?  

              
              
              
              
              
              
 

 SOP – Beheer non-conformiteiten Janssen  
 

Doel: registreren en overzicht bewaren van non-conformiteiten  
Het is van belang het overzicht te bewaren van hoeveel vaccins er niet konden worden gebruikt wegens niet conform. Non-conformiteit kan zich 
voordoen bij levering, bij bewaring, overschrijden van houdbaarheid, …    
 

 SOP – Voorbereiden Janssen vaccins 
 
De vial bevat 5 dosissen van 0,5ml met een kleine restfractie. Maak de vaccins gebruiksklaar door optrekken in injectiespuiten. Gebruik voor elke 0,5ml 
dosis van het vaccin een nieuwe steriele naald en spuit om contaminatie te vermijden. Chemische en fysieke stabiliteit is aangetoond voor 3 uur na 
aanbreken van de vial bij 2°C tot 25°C, 6 uur na aanbreken van de vial bij 2°C tot 8°C.  Vanuit microbiologisch standpunt moet het product onmiddellijk 
gebruikt worden.  
 
Opgelet: bij het werken met zero dead volume spuiten stap 10 tot 15 vervangen door onderstaande tabel 

mailto:rapidalert@fagg.be
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Actie  Opmerkingen  
1. Aseptisch werken  

• Ontbloot de onderarmen  
• Ontsmet het werkblad met alcohol  door met een 

alcoholdoek in een S-vorm van boven naar onder erover te 
wrijven  

• Ontsmet de handen  

  Doe dit opnieuw bij iedere nieuwe flacon 

2. Ga na hoeveel vaccins nodig zijn voor de vaccinaties van de 
volgende 2 uren 

Maak niet te veel vaccins klaar zodat er aan het einde van de 2 uur geen vaccins 
over zijn! Controleer datum en tijdstip. Het vaccin mag 3 maanden ongeopend 
in de koelkast bewaard worden en 12 uur koel of bij kamertemperatuur. 
  De maximale houdbaarheid na aanbreken is 3u bij kamertemperatuur, 6u bij 
een temperatuur van 2 tot 8°C, maar de tijd tussen het bereiden en toedienen 
dient absoluut zo KORT mogelijk te zijn. Bij extreme 
temperatuursomstandigheden kan deze tijd nog ingekort worden. 

 
3. Maak batchnummer aan in applicatie en druk etiketten. Merk de 

etikettten met een groene kleur. Zorg voor een extra etiket voor 
het nierbekken.  

Batchnummer staat voor: 

- Lotnummer (fabrikant) 
- Moment van verdunnen 
- Aantal vaccins die gemaakt worden 
- Maximale gebruiksduur  

o Indien temperatuur 2-8°C: moment van aanbreken + 6 u 
o Indien tempertuur 2-25°C: moment van aanbreken + 3 u 

4. Leg het medisch materiaal klaar Voorzie het medisch materiaal aan de ene kant van het werkgedeelte en voorzie 
een nierbekken, waarin de afgewerkte spuitjes gelegd worden, aan de andere 
kant van het werkblad. 

5. Haal de nodige flacons uit de koelkast  
Scherm de flacons af van licht (bv. nierbekken) 

Nu begint de houdbaarheid te tellen (moment van aanbreken + 6 uur indien 2-
8°C; moment aanbreken +3 uur indien 2-25°C). 

6. Zwenk de vaccinflacon 10 seconden (niet schudden), hou de 
flacon hierbij verticaal 

Niet schudden of verdunnen. Wel zachtjes verticaal omzwenken. 
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7. Visuele inspectie van de ontdooide oplossing  De oplossing is kleurloze tot lichtgele vloeistof die helder tot zeer opalescent is. 
Indien de oplossing hier niet aan voldoet mag ze niet gebruikt worden en moet 
dit genoteerd worden in het niet-conformiteiten register. Geef dit aan volgens 
de procedure beschreven in ‘1.16 Melding van kwaliteitsproblemen met vaccins’ 

8. Verwijder het plastieken dopje van de vaccinflacon 
 

9. Ontsmet het dopje van de flacon (min 30sec) Met behulp van een ontsmettingsdoekje  
10. Open de verpakking van optreknaald en spuit op aseptische 

wijze. Gebruik een optreknaald van 21G en een spuit van 1 ml om 
exact 0,5 ml te kunnen aflezen.  

Open door te trekken aan de voorziene flappen, niet doorduwen 

 

11. Zet optreknaald op optrekspuit Raak spuitpunt en lumen van naaldconus niet aan. Beweeg de stamper enkele 
keren om de stroefheid weg te nemen (handen weg van kritische punten) 

12. Prik de flacon aan (in het midden) en trek 0,5 mL van het vaccin 
op voor één injectie. Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de 
grote luchtbellen verwijderd zijn met de naald in de flacon om 
geen vloeistof te verliezen.   

Gebruik één optreknaald van 21G en een spuit van 1 ml om exact 0,5 ml te 
kunnen aflezen.  Draai de flacon hiervoor ondersteboven. 
 

13. Aspireren en purgeren kan maar is niet noodzakelijk  Indien geaspireerd wordt: Met de naald nog in de flacon aspireren we een 
beetje lucht op zodat de optreknaald leeg is. 

14. Ontkoppel de spuit zonder de naald en rubber aan te raken De optreknaald blijft in de flacon zitten en kan 5 keer herbruikt worden, zolang 
die niet beschadigd is. (maximaal gebruik van de flacon na aanbreken = 3 of 6 
uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur)  

15. Plaats de nieuwe steriele IM 25G 25 mm injectienaald op de 
spuit.  

Verwijder eventueel grote luchtbellen, maar let op dat er geen vloeistof 
verloren gaat.  

22. Label de spuit met etiket  Label de spuit met een gekleurd XXX etiket, met daarop het 
registernummer, en maximale uur van vaccinatie 

o Indien temperatuur 2-8°C: moment van aanbreken + 6 u 
o Indien tempertuur 2-25°C: moment van aanbreken + 3 u 

23. Herhaal bovenstaande stappen maximum 6x  Er mogen maximum 6 vaccins per flacon opgetrokken worden. Er is 
geen garantie dat er opnieuw extra spuiten opgetrokken kunnen 
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worden in een volgende fase. Restjes mogen NOOIT samengevoegd 
worden! 

24. Vrijgave van de spuiten: Label de spuiten met het eerder 
klaargelegde etiket met batchnummer en vervaluur en rode 
markering  

Inspecteer de 6 spuiten op ooghoogte op volume, deeltjes en lekken. Zie 
af van vrijgave indien non-conformiteiten opgemerkt worden. 
 

25. Markeer een volledig opgebruikte flacon met een zwarte stift  
 

26. Bewaar de spuiten in afwachting van toediening per batch in 
een nierbekken.  
Zorg ook voor een extra etiket op het nierbekken, zodat dit 
makkelijk gescand kan worden door de vaccinator na injectie 
  

Doe dit zo opdat de kans op verkeerde handelingen minimaal is (bv. spuiten 
naast elkaar stockeren (niet stapelen!), geen druk op stamper zetten, …) 
Hanteer het product dan ook zeer voorzichtig: vermijd schokken, vallen, 
trillingen. Bewaar de vaccins eveneens buiten invloed van licht! (plaats er bv 
een nierbekken omgekeerd bovenop. 

27. Transport naar de vaccinatie locatie  Hiervoor zijn kleine koelboxen voorzien. Zorg ervoor dat de spuiten niet te veel 
bewegen bij transport. 

 

Indien gewerkt wordt met zero dead volume spuiten met vaste naald, vervang dan stap 10 tot 15 door deze stappen  
11. Open de verpakking van de zero dead volume spuit op aseptische 

wijze. 
Open door te trekken aan de voorziene flapjes, niet doorduwen  

12. Prik de flacon voorzichtig, in het midden, aan met de zero dead 
volume spuit met vaste naald.  

Handen en flacon moeten niet ontsmet worden tussen het optrekken van iedere 
spuit.  

13. Trek 0,5 ml op per vaccin. Controleer dit op ooghoogte. Zorg dat de 
grote luchtbellen verwijderd zijn met de naald in de flacon om geen 
vloeistof te verliezen  

  

14. Trek de spuit met de naald voorzichtig uit de 
flacon. Herkap voorzichtig de naald op de opgetrokken spuit.   

Indien de naald wordt aangeraakt tijdens het optrekken of recappen wordt de 
spuit als niet meer conform beschouwd.  

15. Herhaal dit met de andere spuiten tot alle doses uit de flacon 
opgetrokken worden.   

Indien de rubber van de flacon wordt aangeraakt doorheen het proces dient 
deze opnieuw te worden ontsmet.  

Bereidingsregister  
Doel: traceerbaarheid van de kritische stappen in het bereiden en bewaren van de vaccins tot op patiëntenniveau (via registernummer invoegen 
in Vaccinnet)  
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Acties:  
1. Hou een register bij per vaccinsoort  
2. Schrijf moment van ontdooien vaccin + lotnummer in het register  
3. Schrijf moment van verdunnen in register  
4. Alle individuele vaccins met zelfde data, krijgen eenzelfde lotnummer  
5. Label de spuiten met lotnummer+ vervaldatum  
6. Label ook het nierbekken voor makkelijke registratie door de vaccinator 

 
Acties buiten bereidingsruimte 

7. Vaccinator checkt vervaluur voor inspuiten (laatste cijfers op vaccinlabel)  
8. Registernummer (eerste cijfers op vaccinlabel) + vaccinatiecentrum-nummer ingeven in Vaccinnet+  

 
Voorbeeld register 
Een template in Excel wordt voorzien  
REGISTER JANSSEN Automatisch aangevuld door spreadsheat  

Lot tray Datum 
ontdooiing 
tray 

Uur 
ontdooiing 
tray 

Datum 
verdunning 

Uur 
verdunning 

Batchnummer Label° Vervaluur 
bij 
bewaring 
2-25°C 

Vervaluur 
bij 
bewaring 
2-8°C 

Labelprint 

sjt-45i-bt69  12-01-2021  16  13-01-21  7 1 1j 10 13 1m-13  

   13-01-21  12 2 2j 15 18 2m-18  

   13-01-21  16 3 3j 19  22 3m-22  

   14-01-21  7 4 4j 10  13 4m-13  

tyv-45i-bt78  14-01-2021  8  14-01-21  7 5 5j 10  13 5m-13  

1.23 Bijlage Procedure: Koelkast 
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 Doelstelling  
 
Deze procedure beschrijft de keuze, het gebruik, het onderhoud en de controle van de koelkast. Ze beoogt:   

1. Het bezit van een geschikte koelkast om geneesmiddelen en vaccins in het vaccinatiecentrum te bewaren;   
2. Een goed gebruik;   
3. Het onderhoud en de netheid van het materiaal;   
4. De goede werking van de koelkast;   
5. Beveiligde opslag van vaccins  
6. Onverwachte afwijkingen te voorkomen, vastgestelde afwijkingen te verhelpen en de nodige maatregelen te nemen om dergelijke afwijkingen 
in de toekomst te vermijden.  

Dit alles met als einddoel producten af te leveren waarvan de kwaliteit niet is veranderd door een onderbreking in de koude keten.  
  

 Belanghebbenden   
Alle leden van het bereidingsteam.  

 Werkwijze   
 
Een centrum van 4 vaccinatielijnen beschikt over 3 koelkasten, waarvan 1 grote ‘stockkoelkast’ voor de opslag en bewaring van de ongebruikte vials en 
2 kleinere koelkasten. Het is aangeraden dat de kleinere koelkasten gebruikt worden voor de dagvoorraad om veelvuldige opening van de stockfrigo’s 
te vermijden. Centra met meer vaccinatielijnen zullen beschikken over meer koelkasten. 

 
De verschillende documenten met betrekking tot de koelkast (handleidingen,...) worden gegroepeerd in het ‘logboek van de koelkast’. De bijlage 
'Registratieblad onderhoud en controle van de koelkast' kan je terugvinden in Bijlage I en wordt bewaard in het logboek. Bij problemen met de koelkast 
zal een professionele elektricien worden aangesproken.  
 Er ligt een wifi-logger in de koelkast voor vaccinstock (vials) die alarm kan geven zowel op de locatie zelf als op afstand (voor ’s nachts) mocht de 
temperatuur de limieten overschrijden. Waarvan dagelijks een rapport ter controle kan nagekeken worden en wekelijks een rapport kan geprint worden 
ter bewaring in het logboek.  

 Koelkasten 
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Het vaccinatiecentrum beschikt over minstens 3 koelkasten met een gecontroleerde temperatuur van 2 tot 8°C die hem toelaat de geneesmiddelen en 
vaccins op een adequate manier te bewaren overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. De apotheker gaat bij opstart van het vaccinatiecentrum 
na dat de temperatuur op alle plaatsen in de koelkast tussen 2 en 8°C blijft.  
 
• Koelkasten en dataloggers worden door de Vlaamse Overheid ter beschikking gesteld. Bij problemen of defect contact opnemen met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid,  covid19logistiek@vlaanderen.be 
• Alle beschikbare documentatie over de koelkasten en loggers is beschikbaar op de webpagina voor farmaceutisch experten via deze link. Ook op de 

Sharepoint voor de vaccinatiecentra vind je alle informatie terug. Vraag dit - indien nodig - na bij je centrumverantwoordelijke. 
 
 

 Validatie/kwalificatie van de koelkasten 
 

De verantwoordelijke apotheker dient een protocol op te stellen voor het uitvoeren van een risico-analyse om zich ervan te verzekeren dat de 
temperatuurmonitoring op een representatieve wijze gebeurt. 

Werkwijze 1: Indien men slechts over 1 sonde/logger beschikt dan plaatst men deze op dag 1 op plaats x, op dag 2 op plaats y, enz.. 

De plaats waar men de sonde plaatst moet in overeenstemming zijn met de reële plaats op de legger waar de vaccins zullen worden geplaatst (bij 
voorkeur centraal op de legger, niet te dicht tegen zij- en achterwand en niet in de groentenbak of deur en bij voorkeur in een lege verpakking om 
onmiddellijk contact met metaal te vermijden). De temperatuur wordt op deze manier gemonitord ter evaluatie van de stabiliteit van de temperatuur 
binnen het toestel, ter bepaling van de cold- en hotspot en vervolgens worden op basis van de resultaten de nodige conclusies genomen voor het 
bepalen van de meest geschikte plaats voor het plaatsen van de sonde/logger voor continue monitoring. Dit alles dient door de apotheker te worden 
gedocumenteerd. 

 Het doel van deze werkwijze is om zich ervan te verzekeren dat de sonde/logger voor de dagelijkse monitoring zich op de meest gevoelige plaats 
bevindt zodat men zeker is dat als de temperatuur ter hoogte van de sonde ok is, dit ook geldt voor de rest van het toestel. 

Werkwijze 2: Een andere werkwijze om de temperatuur te controleren is de sonde/logger dagelijks van plaats wisselen. Dus voor een frigo met 4 leggers, 
groentenbak en deur, wordt het meettoestel op weekbasis elke dag op één van deze plaatsen gepositioneerd (in dit geval 6 plaatsen). Op deze manier 
wordt de temperatuur elke week binnen het volledige toestel geverifieerd.  

 gebruikelijk setpunt voor een koelcel = 5°C 

mailto:covid19logistiek@vlaanderen.be
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
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Dagelijkse controle van de temperatuur 

Voor de via wifi geconnecteerde sonde wordt gevraagd om dagelijks het temperatuurverloop te controleren door de temperatuurgrafiek uit te printen 
en deze eventueel te paraferen of elektronisch in een map te klasseren/bij te houden. (de apotheker/farmaceutisch expert moet toegang hebben tot de 
software/temperatuurgrafieken en moet ook weten welke grafiek(en) bij welke sonde(s) horen). 

Ook voor de geplaatste usb-loggers wordt gevraagd om deze op dagelijkse basis uit te lezen en de data elektronisch te klasseren/bewaren. 

Aandachtspunt 

Tijdens de zomermaanden zou de temperatuur in de bereidings- en toedieningsruimte een probleem kunnen vormen. Indien er geen actieve koeling 
aanwezig is, wordt hiervoor het gebruik van mobiele aircotoestellen aangeraden om de temperatuur onder controle te houden en ook om in deze 
ruimten temperatuurmonitoring te voorzien. 

 Gebruik  
  
Voor de installatie en het goed gebruik van de koelkast, zie ook in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.  
  
Speciale aandachtspunten bij:  
Installatie van de koelkast   

• De koelkast wordt geplaatst op een afstand van minimum 10 cm van de muur.   
• Ze wordt niet naast een warmtebron (radiator, enz.) geplaatst, noch blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.   
• Indien het stopcontact toegankelijk is, is duidelijk aangegeven “de stekker niet uit het stopcontact verwijderen”.  

Bewaren van geneesmiddelen in de koelkast   
• In de koelkast worden alleen farmaceutische producten onderworpen aan de koude keten, bewaard. Omwille van hygiënische redenen en om 
het frequent openen van de koelkast te vermijden, worden er in de koelkast geen voedingsmiddelen of dranken bewaard.   
• Het bewaren van geneesmiddelen mag de luchtcirculatie, nodig voor een uniforme spreiding van de temperatuur binnenin de koelkast, niet 
verhinderen:   

o De koelkast wordt niet overvol gevuld;   
o Er wordt voldoende ruimte gelaten tussen op elkaar gestapelde dozen, tussen de dozen en de wanden;  
o De roosters worden niet afgedekt met een plaat of karton.   

• De geneesmiddelen worden niet bewaard in de deur of in de groentebak van de koelkast (temperatuur > 8°C).   
• Elk contact tussen de geneesmiddelen en wanden of het vriescompartiment van de koelkast wordt vermeden (temperatuur < 2°C) door 
bijvoorbeeld te werken met plastiek bakjes waar de vaccins ingelegd worden.   
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• De deur van de koelkast wordt zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk geopend. De deur van de koelkast wordt na opening zorgvuldig gesloten.  
 

 Onderhoud  
 
De netheid van de koelkast wordt routineus nagegaan door elk lid van het bereidingsteam en, in het bijzonder bij controle van de temperatuur. Indien 
nodig (vlekken, ijsvorming > 1 cm) wordt de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de koelkast geïnformeerd.  
  
Een grondige schoonmaak van de koelkast gebeurt bij de opstart van het vaccinatiecentrum en nadien 1 x per maand. Deze bestaat uit het 
schoonmaken van de verschillende compartimenten van de koelkast. Het nagaan van de goede sluiting van de deur (kwaliteit van de dichtingsband) 
en de goede werking van de thermometer (bv. veranderen van de batterijen). Ook de afstand van de koelkast tot de muur (> 10 cm) wordt hierbij 
nagekeken en het rooster achteraan wordt schoongemaakt.  
  
De schoonmaak van de koelkast (of eerder als nodig) wordt geregistreerd op de bijlage Registratieblad onderhoud en controle van de koelkast (Bijlage 
1).  
 

 Nazicht  
 
Dagelijks wordt bij het sluiten van de ruimte nagekeken of de koelkast goed dicht is door de persoon die de apotheek afsluit. Alsook wordt de 
koelkast verzegeld of gesloten met een slot.  
De controle van de temperatuur van de koelkast is aantoonbaar en traceerbaar.  
Goed om weten bij de keuze van de thermometer en plaats   
De thermometer wordt in het midden van de koelkast geplaatst.  De controle en registratie van het temperatuursverloop in de koelkast gebeurt met 
behulp van een automatisch en continu registratiesysteem dat aan een alarmsysteem gekoppeld wordt.   
 Praktisch:  

• De temperatuur en meeteenheid kan op elk moment worden afgelezen  
• Het tijdsinterval voor registratie bedraagt 1 min.   
• Bij het bijna overschrijden van de grenswaarden (< 2 °C of > 8°C) wordt er een melding verstuurd   
• De gemeten waarden worden dagelijks gecontroleerd en wekelijks afgeprint en in het logboek gestoken.  

   
Alle acties omtrent de koelkast worden geregistreerd in de bijlage Registratieblad onderhoud en controle van de koelkast (Bijlage I).  
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 Beheer van de afwijkingen  
 
Indien de temperatuur van de koelkast afwijkt van de temperatuurlimieten (< 2°C of > 8°C) wordt de verantwoordelijke farmaceutisch expert ingelicht 
en beslist deze over de te treffen maatregelen.   
 Te treffen maatregelen:  

• Indien de temperatuur van de koelkast afwijkt van de temperatuurlimieten, wordt gecontroleerd of de deur goed sluit, of de koelkast en de 
thermometer correct functioneren, wordt de thermostaat afgesteld en wordt de temperatuur na 1 uur opnieuw gecontroleerd. Als dit probleem 
blijft aanhouden, wordt de hersteller gecontacteerd.  
• Ingeval van panne houdt men de koelkastdeur zoveel mogelijk gesloten. Als de temperatuur te hoog wordt: Verplaats de vials naar de andere 
noodkoelkast.  

   
De vastgestelde afwijking en de genomen maatregel worden geregistreerd in de bijlage Registratieblad koelkast (Bijlage I)   
   

 Referenties  
Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor apothekers: Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken.  
  

 Lijst met bijlagen  
  
Bijlage I: Registratieblad onderhoud en controle van de koelkast  
Datum  Uitgevoerde handeling  Opmerking  Verantwoordelijke  
01/03/2021  Voorbeeld: Reiniging koelkast     AP  
05/03/2021  Voorbeeld: Alarm temperatuur  De koelkastdeur was niet goed 

gesloten, T° bleef onder de 8°C.   
TC  
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1. Houdbaarheid en transportmogelijkheden van de vaccins 
 

Comirnaty (Pfizer) Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) 
Johnson&Johnson – 

Janssen 

Stockage  -80°C -20°C 2-8°C -20°C 

1 of 2 dosissen 2 2 2 1 

Minimum # dosissen/flacon 6 10 10 5 

Houdbaarheid (2°-8°) 1 maand (31 dagen) (voor 
reconstitutie) 

30 dagen 6 maanden 3 maanden 

Houdbaarheid (<25°C) vóór 
aanprikken  2u 12u 6u 12u 

Maximale houdbaarheid na 
aanprikken 

6u  
(na reconstitutie) (<25°C) 6u 6u 

3u bij 2-25°C 
6u bij 2-8°C 

Temperatuur bij transport 
opgetrokken in spuit 2-25°C 2-25°C 2-25°C 

3u bij 2-25°C 
6u bij 2-8°C 

Transport in spuit (very 
last-mile) à thuis- en 
mobiele vaccinatie 

Toegelaten Toegelaten Toegelaten Toegelaten 

Maximale houdbaarheid in 
spuit* (afgeschermd van 
licht) 

6u 6u 6u 
3u bij <25°C 
6u bij 2-8°C 

* De voorbereide spuiten moeten zo snel mogelijk toegediend worden en bij voorkeur binnen de 2u.   
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2. Meer informatie over de organisatie van thuis- en mobiele vaccinatie 
 
In de FAQ van de vaccinatiecentra op laatjevaccineren vindt u de vraag ‘Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?’ en een onderdeel ‘Mobiele vaccinatie’.  

 

3. Verantwoordelijkheden farmaceutisch expert 
 

De farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor het  

• Correct optrekken van de gealloceerde spuiten, labelen met batchnummer (daarin zit het soort vaccin vervat) en vervaluur. 
• Correct verpakken voor transport   
• Controle van de voorschriften 
• Controle en bewaring van bewijs van ontvangst getekend door de arts of door een lid van het mobiel team  
• De verantwoordelijke farmaceutisch expert maakt afhaaldocument in bijlage op in tweevoud, met daarop het aantal spuiten, en hun batchnummer. Deze is 

verplicht. 
 

4. Voorschriftplicht 
 

Keuze van het vaccin wordt niet toegestaan op het voorschrift. Enkel in het geval van een leeftijdsgrens van AstraZeneca kan gespecificeerd worden dat geen 
AstraZeneca-vaccin ontvangen mag worden voor x aantal dosissen.  

Indien de huisarts verwacht dat een keuze in vaccin nodig is vanwege allergieën moet dit volgens de procedure van evaluatie door een allergoloog en vaccinatie in 
het ziekenhuis verlopen zoals beschreven in de beslissingsboom risico-stratificatie anafylaxie. Vaccinatie van burgers met een adeno-virus gebaseerde therapie worden 
gevaccineerd in het ziekenhuis. 

Hetzelfde vaccin moet natuurlijk wel toegediend worden als tweede dosis.  

  

https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-de-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Procedure%20Riskassessment%20anafylaxie.pdf
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Thuisvaccinatie door de huisarts zelf 

De huisarts bestelt, in samenwerking met de huisartsenkring, minstens 14 dagen op voorhand het aantal vaccins voor thuisvaccinatie in het Vaccinatiecentrum. Hij/zij 
maakt hiervoor – naar analogie van Art. 25 van het KB 21/1/2009 - een voorschrift met volgende gegevens:  

- Aantal vaccins 
- Omschrijving vaccin als ‘covid19vaccin’ 
- Naam + RIZIVnr arts 
- Naam en achternaam van elke patiënt 

Dit voorschrift wordt bewaard in het vaccinatiecentrum zolang het vaccinatiecentrum actief is. Deze namenlijsten zijn vereist voor bestellingen vanaf 31 mei 2021. 

Thuisvaccinatie door het mobiel team van het vaccinatiecentrum 

Wanneer de huisarts patiënten doorgeeft die door het mobiel team van het vaccinatiecentrum thuis dienen gevaccineerd te worden, geeft de huisarts de namenlijst, 
adres en contactgegevens van deze patiënten door aan het vaccinatiecentrum. De huisarts moet toestemming krijgen van de patiënt om deze gegevens door te geven 
aan het vaccinatiecentrum. Om GDPR-redenen, dient de medisch expert of de populatiemanager die onder supervisie van de medisch expert handelt deze namenlijst 
te ontvangen. 

Lijsten doorgegeven vanaf 23 april: De huisarts doorloopt voor ieder van de opgegeven patiënten op voorhand de beslissingsboom risico-stratificatie anafylaxie. 
Personen dat eerst geëvalueerd moeten worden door een allergoloog of gevaccineerd moeten worden in het ziekenhuis worden niet door het mobiel team 
gevaccineerd. Per opgegeven patiënt worden volgende gegevens opgegeven ter bevestiging van de risico-stratificatie.  

1. Evaluatie door allergoloog aangewezen: JA / NEEN 
2. Vaccinatie in het ziekenhuis aangewezen: JA / NEEN 
3. Observatie na vaccinatie: 15min / 30min 

 

Outreachende vaccinatie door het mobiel team van het vaccinatiecentrum 

Voor vaccinatie in collectiviteiten wordt een voorschrift opgemaakt met aantal vaccins in samenspraak met de verantwoordelijke van de collectiviteit door de arts 
van het mobiel team. De collectiviteit houdt een namenlijst van gevaccineerde personen bij. 

- Aantal vaccins 
- Omschrijving vaccin als ‘covid19vaccin’ 
- Naam + RIZIVnr arts 
- Indien groepsvoorschrift: naam collectiviteit (= eventueel HCO-nr) 

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Procedure%20Riskassessment%20anafylaxie.pdf
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- Collectiviteit houdt een namenlijst bij van de te vaccineren personen 

5. Afhalen individuele vaccins /flacons 
 

Er worden geen vials afgeleverd voor thuisvaccinatie door de huisarts. Enkel voor de vaccinatie op het terrein van ‘outreach’ groepen van minstens 20 personen, 
kunnen uitzonderlijk flacons afgeleverd worden door een vaccinatiecentrum. Het noodzakelijk aantal flacons dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden, 
klaargemaakte vaccins kunnen zorgen voor een aflevering van het exacte aantal benodigde vaccins. Deze flacons worden op basis van een voorschrift van de 
verantwoordelijke arts afgeleverd. Een namenlijst van de gevaccineerden zal a posteriori aan het vaccinatiecentrum bezorgd worden. Lees hiervoor ‘4. 
Voorschriftplicht’.  

Bij afhalen van de flacons wordt een ontvangstbewijs getekend met vermelding van de geleverde hoeveelheden en de verbintenis tot het terugbrengen van de lege 
flacons en spuiten. In het uitzonderlijke geval een aantal flacons of voorbereide spuiten niet werden toegediend, moeten deze samen met de lege spuiten en flacons, 
teruggebracht worden naar het vaccinatiecentrum. Deze mogen in GEEN geval nog toegediend worden in het vaccinatiecentrum maar moeten beschouwd worden 
als ‘verloren’ dosissen en moeten worden verwijderd. Dit is echter absoluut te vermijden. 

 

6. Procedure bij afhaling 
6.1. Farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor: 
- De farmaceutisch expert verifieert het aantal bestelde vaccins, evenals het type 
- De farmaceutisch expert maakt de flacons of spuiten, klaar voor gebruik, klaar tegen het afgesproken uur, volgens de bestaande SOP 

o Spuiten van Janssen worden voorbereid bij aankomst van de vaccinator. Dit verzekert dat de vaccinator zoveel mogelijk tijd krijgt voor de spuiten 
vervallen.  

- De farmaceutisch expert maakt het ontvangstbewijs klaar voor afhaling, met vermelding van het aantal, batchnummer, lotnummer en transportvoorwaarden 
- De farmaceutisch expert zorgt voor vaccinatiekaartjes en stickers met lotnummer 
- De farmaceutisch expert registreert de bestelde vaccins in het voorraadbeheersysteem: 

o Aantal spuiten voor VC Mobile team  
o Aantal spuiten voor extern Mobiele team 
o Aantal spuiten terug gekomen van VC Mobile team 

 
6.2. Huisarts/CRA/lid van het mobiel team die als vaccinator optreedt 
- Controleert of het aantal bestelde spuiten of flacons klopt 
- Ondertekent het ontvangstbewijs (zie bijlage) 
- Transporteert de vaccins in een koelbox 
- Bevestigt hierbij de koude-keten te respecteren. De vaccins worden bewaard tussen 2-25°C. 
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- Bevestigt hierbij de vaccins op correcte wijze te transporteren en te beschermen tegen schokken en licht. 
- Zorgt ervoor dat de vaccins voortdurend onder zijn toezicht zijn (niet onbeheerd in het voertuig achterlaten) 
- Heeft aandacht voor het uitzicht en volume van het vaccin, en uiterste gebruiksuur voor vaccinatie.  
- Is verantwoordelijk voor de vaccinatie en voor de registratie in Vaccinnet. 

o Toediening en registratie door huisarts onder eigen RIZIV-nummer 
o Toediening en registratie door mobiel team onder RIZIV-nummer vaccinatiecentrum 
o Opgelet: Noteer het lotnummer, niet het batchnummer! 

- Staat in voor de verwerking van het afval 
o Niet gebruikte vaccins en flacons (gebruikt en niet gebruikt) worden teruggeleverd naar het vaccinatiecentrum voor vernietiging. 

 

7. Voorbereiding vaccins 
 

Bij de voorbereiding van vaccins voor mobiele vaccinatie (buiten een gemeenschap) wordt afgeweken van bepaalde in de SOP's beschreven richtlijnen. Voor mobiele 
vaccinatie moeten de volgende principes in acht worden genomen:  

− Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan vaccins waarvan slechts één dosis is vereist 
− Voorbereiding van het vaccin voor vervoer in spuiten uitsluitend in de voorbereidingsruimte van een vaccinatiecentrum  
− Voorbereiding van het aantal spuiten dat werkelijk zal worden toegediend binnen de houdbaarheidstermijn na de bereiding (afhankelijk van het soort vaccin)  
− Op de injectiespuit bevindt zich een etiket met ten minste de naam van het vaccin, het lotnummer en de vervaldatum en -tijd van het vaccin  
− Bewaring van de individuele klaargemaakte spuiten (met beschermkap), in een transportdoos die ze tegen schokken en licht beschermt  
− De overige bepalingen in de SOP's van elk vaccin afzonderlijk worden nauwgezet opgevolgd 

 

In het uitzonderlijke geval dat er flacons worden afgeleverd voor outreachende vaccinatie, dienen volgende principes in acht genomen te worden bij de voorbereiding 
op het terrein: 

- Voorbereiding gebeurt idealiter door een zorgverlener die reeds ervaring heeft met het voorbereiden van spuiten in een vaccinatiecentrum of die werd 
opgeleid door een farmaceutische expert. Indien dit niet kan, informeert de voorbereider zich aan de hand van dit draaiboek over de procedures van 
voorbereiden. 

- Voorbereiding van de spuiten gebeurt op een plaats waar zo aseptisch mogelijk gewerkt kan worden, met minstens een bereidingstafel, gebruik van 
ontsmettingsmiddelen en waar een temperatuur <25°C gegarandeerd wordt.  

- Voorbereiding gebeurt flacon per flacon en een aangeprikte flacon wordt volledig opgetrokken in spuiten. Er mogen dus geen aangeprikte flacons bewaard 
worden.  

- Voorbereiding van het aantal spuiten dat werkelijk zal worden toegediend binnen de houdbaarheidstermijn na de bereiding (afhankelijk van het soort vaccin)  
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- Op de spuiten wordt een etiket gekleefd met naam en lotnummer van het vaccin (deze geleverd door de fabrikant kunnen gebruikt worden) en met vermelding 
van het uiterste gebruiksuur. 

 

8. Noodtrousse 
 
Huisartsen beschikken over een eigen noodtrousse met adrenaline. Voor de mobiele teams is een noodtrousse voorzien zoals beschreven in het medisch-farmaceutisch 
draaiboek.  
 
Samenstelling van de noodtrousse voor de mobiele teams 
Voor de mobiele equipes wordt een noodtrousse voorzien 

• Voor de arts: 1 ampoule adrenaline en injectiemateriaal  (6 maand bij kamertemperatuur) 
• Voor de verpleegkundige: 2 x Epipen® 0,3mg of JEXT®  

Adrenaline ampoules kunnen maximaal 6 maand bij een temperatuur tot 25°C bewaard worden, de arts is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 

De autoinjectoren zijn houdbaar tot vervaldatum bij een temperatuur tot 25°C, niet in de koelkast. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 

De farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de inhoud van de noodtroussses (stockbeheer). Hij/zij wordt van het gebruik op de 
hoogte gehouden door de mobiele equipe.  
 

9. Vaccinatie door mobiel vaccinatieteam 
 

Thuisvaccinatie bij individuele patiënten kan door een verpleegkundige uitgevoerd worden. Een arts blijft stand-by voor het geval van een mogelijke noodsituatie. 
Het is daarom aangeraden om met een arts in de regio waarin de thuisvaccinaties plaatsvinden, afspraken te maken over deze permanentie. Uiteraard kan de arts 
ook deel uitmaken van het mobiel team en mee de thuisvaccinaties uitvoeren. Op die manier is de permanentie van een arts in de regio waarin ook de 
verpleegkundige(n) actief zijn, gegarandeerd. 

Enkel wanneer de arts actief mee vaccineert, kan volgens het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende 
organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra, een vergoeding worden toegekend aan deze arts. Het 
stand-by/ van permanentie zijn, komt niet in aanmerking tot de vergoeding. 

Om deze werkwijze mogelijk te maken is het vereist dat de medisch expert een standing order voor het gebruik van adrenaline (en Epipen) bij anafylactische shock 
door verpleegkundigen uitwerkt. De SOP anafylaxie (beschikbaar gesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid) of de flowchart anafylaxie na vaccinatie van het 
IPSA (ter beschikking gesteld door het Regeringscommissariaat Corona) kunnen hiertoe dienen. 

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/BVR%20financiering%20vaccinatiecentra.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/BVR%20financiering%20vaccinatiecentra.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/SOP%20anafylaxie%20%2811%20maart%202021%29.pdf
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Vaccinatie van meerdere personen op éénzelfde locatie gebeurt bij voorkeur door minstens 2 personen, waarvan 1 arts.  

Anamnese  

Eerst wordt de identiteit van de burger gecontroleerd aan de hand van de identiteitskaart. Controleer de naam en het rijksregisternummer. 

De huisarts geeft op voorhand 3 dingen door per patiënt (vanaf 23 april): 1) evaluatie door allergoloog wel/niet aangewezen, 2) vaccinatie in het ziekenhuis wel/niet 
aangewezen en 3) observatie na vaccinatie 15 of 30 minuten. Personen dat eerst geëvalueerd moeten worden door een allergoloog of gevaccineerd moeten worden 
in het ziekenhuis worden niet door het mobiel team gevaccineerd. Tijdens mobiele vaccinatie dient men wel rekening te houden met de nodige observatietijd: 15 of 
30 minuten. 

De SOP gebeurt volgens de SOP anamnese. De arts wordt geïnformeerd indien er aandachtspunten aan het licht komen tijdens het anamnesegesprek.  

Zorg dat de burger een vaccinatiekaartje ontvangt met de naam, datum, vaccin-type en het lotnummer. Het kan fijn zijn om deze burgers ook een folder ‘Wat na je 
vaccinatie?’ te bezorgen. Deze bestaat voor een 1-dosis schema van Janssen (link) en voor 2-dosis schema’s (link).  

Aandacht voor COVID-19-gerelateerde hygiënemaatregelen 

- Draag altijd een chirurgisch mondmasker 
- De patiënt dat het vaccin ontvangt draagt een mondneusmasker + andere personen in dezelfde ruimte 
- Hou 1,5m afstand, behalve bij het moment van de vaccinatie 
- Verlucht de ruimte indien mogelijk tijdens het bezoek 
- Heb aandacht voor handhygiëne (link) 

10. Terugkeer vaccins /flacons naar het vaccinatiecentrum 
 

Vaccins worden teruggebracht worden naar het vaccinatiecentrum voor vernietiging.  

In het uitzonderlijke geval een aantal flacons of voorbereide spuiten niet werden toegediend, moeten deze samen met de lege spuiten en flacons, teruggebracht 
worden naar het vaccinatiecentrum. Deze mogen in GEEN geval nog toegediend worden in het vaccinatiecentrum maar moeten beschouwd worden als ‘verloren’ 
dosissen en moeten worden verwijderd. Dit is echter absoluut te vermijden. 

Ook wanneer deze bewaard waren in een temperatuur-gelogde koelbox worden deze bij terugkeer in het vaccinatiecentrum vernietigd. Teruggebrachte vaccins en 
flacons worden geregistreerd in het voorraadbeheersysteem onder “aantal spuiten teruggekomen van VC mobile team”. 

  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/ZG_coronavaccinatie_Folder_Wat-na-vaccinatie_A5_1-dosis.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20COVID-19-vaccinatie%20-%20Wat%20na%20je%20vaccinatie.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Affiches%20handhygi%C3%ABne%20WZC_algemeen-basis-zeep-alcohol-handschoenen_v2019.pdf
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Bijlage 1: Bevestiging ontvangt vaccins voor thuisvaccinatie of voor mobiele vaccinatie  (verplicht) 
 

Huisarts of lid mobiel team ……………………………………………………………………………………………………………………………,  

met RIZIVnr of adresgegevens  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

heeft ontvangen   

…………… gevulde spuiten van het vaccin ………………………………………… met lotnummer ……………… batchnummer …………… 

…………… gevulde spuiten van het vaccin ………………………………………… met lotnummer ……………… batchnummer ……………  

…………… flacons van het vaccin …………………………………………  met lotnummer  ……………… 

in een gesloten doos, afgeschermd van licht.  

ter beschikking gesteld door de verantwoordelijke farmaceutisch expert  ……………………………………………………………………… van Vaccinatiecentrum 

………………………………………………………………………………………………………………. 

De farmaceutisch expert levert de gevulde spuiten in een gesloten doos, afgeschermd van licht. Elke individuele spuit draagt een aanduiding van het uur waarop het vaccin 
vervalt.  

De huisarts of het mobiel team is verantwoordelijk voor: 

− het transport van de vaccins in een koelbox  
− het bewaken van de koude keten (max. 25°) 
− het gebruik van de vaccins voor het aangegeven vervaluur 
− de registratie in Vacinnet 
− het terugleveren van (lege) flacons en niet-gebruikte vaccins. 

            Datum en handtekening huisarts/lid mobiel team 

  

           ………………………………………………………… 
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