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PEER EVALUATIE Injectie met vaccin uit ampul 

 
(vetgedrukte acties MOETEN aanwezig zijn voor slagen) 

ACTIE AANWEZIG 

1. Controleer identiteit, allergieën, indicatie, type vaccin, dosering, 
vervaldatum en injectieplaats, vaccin bewaard in koelkast (2-8°C) of anders 
indien specifiek geïndiceerd 

 

2. Bevraag VG: allergieën, actieve infectie (koorts, onwel), zwangerschap,  
stollingsproblemen, anticoagulantia, immuundeficiëntie 

 

3. Ontsmet je handen met handontsmettingsmiddel.   

4. Verzamel de benodigdheden en leg deze binnen handbereik klaar op een 
zuiver werkvlak (Ampul, 1 ml spuit, optreknaald en 25mm/25G naald, 
ontsmettingsdoekje, 2X niet steriele depper) 

 

5. Verwijder vloeistof uit de kop en hals van de ampul (door op de kop te 
tikken) 

 

6. Houd een depper rond de hals van de ampul en breek voorzichtig af (duim 
op breekvlak) 

 

7. Verwijder kop in naaldcontainer en plaats ampul op werkvlak   

8. Open verpakking van de optreknaald en 1ml spuit (lipjes van elkaar trekken) 
en zet aanzetstuk zo aseptisch mogelijk op de spuit.  

 

9. Haal capsule van de naald en neem de ampul vast in de andere hand   

10. Plaats punt van de naald (met opening naar onder) in de ampul zonder rand 
te raken en trek de vloeistof op (ampul mag ondersteboven gekeerd worden 
of gewoon recht vastgehouden worden) 

 

11. Haal de naald uit de ampul  

12. Zuig nog wat extra lucht aan zodat optreknaald leeg is  

13. Open 23-25G/25mm naald, verwijder de optreknaald in de naaldcontainer 
(niet recappen!) en plaats de 23-25G naald op de spuit 

 

14. Verwijder lucht uit de spuit, kleine luchtbellen hoeven niet, geen vloeistof 
laten verloren gaan, controleer correct volume en leg op werkvlak 

 

15. Installeer de patiënt in een comfortabele en ontspannen zithouding.   

16. Ontsmet je handen opnieuw   

17. Dien het vaccin toe via een intramusculaire injectie.   

1. TOON PLAATS BIJ JEZELF: volw: m deltoideus, kinderen<1j en bij 
anafylaxie: vastus lateralis  

 

2. Was prikzone indien bevuild, niet dominante hand spant de huid 
wat aan/op (spier wat vastnemen) (TOON BIJ JEZELF) 

 

3. Naald in hoek van 90° inbrengen in vlotte beweging (Naald hier 
slechts 2/3 invoeren (bij zware personen volledig vetlaag!) 

 

4. Trage injectie (1 sec voor 0,1ml) + vlot uithalen naald   

18. Licht drukken/masseren met niet steriele depper + pleister  

19. Verwijder onmiddellijk de naald in de naaldcontainer (niet eerst recappen)  

20. Ontsmet je handen, noteer het tijdstip. (CAVE syncope, anafylaxie! 15 min 
observatietijd!)  

Niet nodig in 
de cursus 

21. Verwittig de behandelende arts over de toediening van het vaccin.  Niet nodig in 
de cursus 
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PEER EVALUATIE optrekken en injectie 2 vaccins uit multidose flacon 

 
(vetgedrukte acties MOETEN aanwezig zijn voor slagen) 
ACTIE  AANWEZIG 

1. Controleer identiteit, allergieën, indicatie, type vaccin, dosering, 
vervaldatum en injectieplaats, vaccin bewaard in koelkast (2-8°C) of 
anders indien specifiek geïndiceerd  

 

2. Bevraag VG: allergieën, actieve infectie (koorts, onwel), zwangerschap,  
stollingsproblemen, anticoagulantia, immuundeficiëntie 

 

3. Ontsmet je handen met handontsmettingsmiddel.   

4. Verzamel de benodigdheden en leg deze binnen handbereik klaar op 
een zuiver werkvlak (flacon, 2X 1ml spuit, 2X optreknaald, 2X 25mm25G 
naald, 3X ontsmettingsdoekje, 2X niet steriele depper) 

 

5. Verwijder het metalen of plastieken plaatje van de flacon (ontsmet 
rubberdop indien deze niet volledig afgesloten was door het plaatje) 

 

6. Open verpakking van de optreknaald en 1ml spuit (lipjes van elkaar 
trekken) en zet aanzetstuk zo aseptisch mogelijk op de spuit.  

 

7. Haal capsule van de naald en trek eenzelfde hoeveelheid lucht op als 
de hoeveelheid geneesmiddel je wilt optrekken (0,5ml) 

 

8. Neem de flacon met niet dominante hand en en duw de naald door de 
rubberdop van de flacon in het cirkeltje 

 

9. spuit de lucht in de flacon en trek hierna vloeistof op door de punt 
van de naald continue in de vloeistof te houden, je mag flacon 
kantelen (tel “grote” luchtbel niet mee in volume)  

 

10. Trek de naald uit de flacon   

11. Zuig nog wat extra lucht aan zodat optreknaald leeg is  

12. Open 23-25G/25mm naald, verwijder de optreknaald in de 
naaldcontainer (niet recappen!) en plaats de 23-25G naald op de spuit 

 

13. Verwijder lucht uit de spuit, kleine luchtbellen hoeven niet, geen 
vloeistof laten verloren gaan, controleer correct volume en leg op 
werkvlak.  

 

14. Voor 2e vaccin: ontsmet rubberdop   

15. Open verpakking van de optreknaald en 1ml spuit (lipjes van elkaar 
trekken) en zet aanzetstuk zo aseptisch mogelijk op de spuit.  

 

16. Haal capsule van de naald en trek eenzelfde hoeveelheid lucht op als 
de hoeveelheid geneesmiddel je wilt optrekken (0,5ml) 

 

17. Neem de flacon met niet dominante hand en en duw de naald door de 
rubberdop van de flacon in het cirkeltje 

 

18. spuit de lucht in de flacon en trek hierna vloeistof op door de punt van 
de naald continue in de vloeistof te houden, je mag flacon kantelen, 
cave mogelijks klein gaatje van vorige keer, waar vloeistof uit kan 
komen. (tel “grote” luchtbel niet mee in volume)  

 

19. Trek de naald uit de flacon   

20. Zuig nog wat extra lucht aan zodat optreknaald leeg is  

21. Open 23-25G/25mm naald, verwijder de optreknaald in de 
naaldcontainer (niet recappen!) en plaats de 23-25G naald op de spuit 

 

22. Verwijder lucht uit de spuit, kleine luchtbellen hoeven niet, geen 
vloeistof laten verloren gaan, controleer correct volume en leg op 
werkvlak.  
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23. Installeer de patiënt in een comfortabele en ontspannen zithouding.   

24. Ontsmet je handen opnieuw   

25. Dien het vaccin toe via een intramusculaire injectie.   

1. TOON PLAATS BIJ JEZELF: volw: m deltoideus, kinderen<1j en 
bij anafylaxie: vastus lateralis  

 

2. Was prikzone indien bevuild, niet dominante hand spant de 
huid wat aan/op (spier wat vastnemen) (TOON BIJ JEZELF) 

 

3. Naald in hoek van 90° inbrengen (dus loodrecht op de huid) 
(doe je op het kussen) 

 

4. Trage injectie (1 sec per 0,1ml) + vlot uithalen naald   

5. Naald hier slechts 2/3 invoeren (bij zware personen volledig 
vetlaag!) 

 

26. Licht drukken/masseren met niet steriele depper + pleister  

27. Verwijder onmiddellijk de naald in de naaldcontainer (niet eerst 
recappen).  

 

28. Ontsmet je handen, noteer het tijdstip. (CAVE syncope, anafylaxie! 15 
min observatietijd!)  

Niet nodig in 
cursus 

29. Verwittig de behandelende arts over de toediening van het vaccin.  Niet nodig in 
cursus 

 


