
 

Overzicht van de vaccins 
 

Informatieve tabel – Comirnaty® (Pfizer) 
mRNA   
Aantal toedieningen 2 21 tot 42 dagen 

(3-6 weken) 
Beoogd aantal vaccins uit 1 
vial 

Basis en boostervaccinatie: Maximaal 7 doses van 0,3 mL (na 
verdunnen), opgetrokken door getraind personeel die zero dead 
volume spuiten gebruiken 

1 dosis = 0,3 mL 
Restvloeistof kan 
aanwezig zijn 

Verdunningsmiddel 1,8 ml 0,9% NaCL  - 1 flacon NaCl/flacon Comirnaty®  
Te gebruiken vanaf 12 jaar en ouder: te berekenen met geboortedatum (dag en 

maand), niet enkel geboortejaar 
 

Transport in spuiten Toegelaten  
Houdbaarheid  Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 
-90°C tot -60°C Tot 9 maand* Ongeopend JA Niet schudden 

2°C – 8 °C 

31 dagen na 
ontdooiing (binnen 
de 
houdbaarheidsdatum 
op de flacon) 

Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 

8°C  tot 25°C Max. 2 uur Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 
Na verdunnen  
(bij 2°C tot 25°C) 6 uur Aangebroken** Kamerlichtcondities Niet schudden 

*Binnen de houdbaarheid van 9 maanden kunnen de vials 2 weken tussen -25°C en -15°C bewaard worden 
**Na het aanbreken van de flacon bestaat risico op microbiële contaminatie. Daarom kunnen aangebroken flacons 

en spuiten maximaal 6 uur op kamertemperatuur bewaard worden. Ze worden best zo snel mogelijk na het 
optrekken toegediend, bij voorkeur binnen de 2u. 

 

  



 

 

 

Informatieve tabel – Comirnaty® Pediatrie (Pfizer) 
mRNA   
Aantal toedieningen 2 21 tot 42 dagen 

(3-6 weken) 
Beoogd aantal vaccins uit 1 
vial 

Min. 10 dosissen van 0,2 mL (na verdunnen), opgetrokken door 
getraind personeel die zero dead volume spuiten gebruiken 

1 dosis = 0,2 mL 
Restvloeistof kan 
aanwezig zijn 

Verdunningsmiddel 1,3 mL 0.9% NaCL  
Te gebruiken vanaf 5-12 jaar: te berekenen met geboortedatum (dag en maand), niet enkel geboortejaar. 
Transport in spuiten Toegelaten  
Houdbaarheid  Toestand flacon Lichtgevoelig Schokgevoelig 
-90°C tot -60°C Tot 9 maand Ongeopend JA Niet schudden 

2-8°C 

Tot 10 weken na 
ontdooiing  
(binnen de 

houdbaarheidsdatum 
op de flacon) 

Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 

8-25°C Max. 12 uur Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 
Na verdunnen  
(bij 2°C tot 25°C) 6 uur Aangebroken* Kamerlichtcondities Niet schudden 

*Na het aanbreken van de flacon bestaat risico op microbiële contaminatie. Daarom kunnen aangebroken flacons 
en spuiten maximaal 6 uur op kamertemperatuur bewaard worden. Ze worden best zo snel mogelijk na het 

optrekken toegediend, bij voorkeur binnen de 2u. 
 

  



 

 

 

Informatieve tabel  - Comirnaty® Ready-to-use (Pfizer) 
mRNA   
Aantal toedieningen 2 21 tot 42 dagen 

(3-6 weken) 
Beoogd aantal vaccins uit 1 
vial 

Min. 6 dosissen van 0,3 ml (bij gebruik spuiten en/of naalden 
met kleine dode ruimte (max. 35 µL)) 

1 dosis = 0,3 mL 
Restvloeistof kan 
aanwezig zijn 

Verdunningsmiddel NIET VERDUNNEN  
Te gebruiken vanaf  12 jaar en ouder: te berekenen met geboortedatum (dag en 

maand), niet enkel geboortejaar 
 

Transport in spuiten Toegelaten  
Houdbaarheid  Toestand 

flacon 
Lichtgevoelig Schokgevoelig 

-90°C tot -60°C 
 Tot 9 maand Ongeopend JA Niet schudden 

2-8°C 

Tot 10 weken na 
ontdooiing 
 (binnen de 

houdbaarheidsdatum 
op de flacon) 

Ongeopend Kamerlichtcondities  Niet schudden 

8-30°C 12 uur Ongeopend Kamerlichtcondities  Niet schudden 
8-30°C 6 uur Aangebroken* Kamerlichtcondities Niet schudden 
 6 uur Spuiten* Kamerlichtcondities Niet schudden 
*Na het aanbreken van de flacon bestaat risico op microbiële contaminatie. Daarom kunnen aangebroken flacons 

en spuiten maximaal 6 uur op kamertemperatuur bewaard worden. Ze worden best zo snel mogelijk na het 
optrekken toegediend, bij voorkeur binnen de 2u. 

 

  



 

 

Informatieve tabel – Spikevax® (Moderna) (Basis én Booster 
mRNA   
Aantal toedieningen 2 26-30 dagen 

(tussen eerste 2 
dosissen) 

Doses basisvaccinatie per 
flacon 

Min. 10 doses van 0,5 mL  

Doses extra vaccin per flacon Minimaal 10 dosis van 0.5 mL  
Doses boostervaccinatie per 
flacon 

Minimaal 20 (22) doses van 0,25 mL (halve dosis!)  

Verdunningsmiddel Niet verdunnen  
Te gebruiken vanaf 12 jaar  
Transport in spuiten Toegelaten   
Houdbaarheid  Toestand 

flacon 
Lichtgevoelig Schokgevoelig 

-25 °C tot -15  °C 9 maanden * Ongeopend JA Niet schudden 

2°C -8°C Max. 30 dagen Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 

8°C -25°C 12 uur Ongeopend Kamerlichtcondities Niet schudden 

2°C -25°C 6 uur 
Na 

aanprikken** 
Kamerlichtcondities Niet schudden 

Nooit bewaren op droog ijs of onder -40°C 
* De houdbaarheidsdatum staat correct afgebeeld op batches van het vaccin  geproduceerd vanaf februari 
2022. Flacons waarbij de gecommuniceerde houdbaarheidsdatum valt in augustus 2022 of eerder, mogen 
met 2 maand verlengd worden, mits correct bewaard tussen -25°C en -15°C. Op alle flacons met een 
vervaldatum vanaf november 2022 staat al een houdbaarheid van 9 maanden op het etiket. 

**Na het aanbreken van de flacon bestaat risico op microbiële contaminatie. Daarom kunnen 
aangebroken flacons en spuiten maximaal 6 uur op kamertemperatuur bewaard worden. Ze worden best 

zo snel mogelijk na het optrekken toegediend, bij voorkeur binnen de 2u. 
 

 


