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Draaiboek 
 

1. Waar vind ik het farmaceutisch draaiboek? 

Hiervoor kan je terecht op https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-

een-vaccinatiecentrum. Er worden geregeld updates voorzien. 

2. Waar vind ik extra informatie terug over de taken van de apotheker in het 

vaccinatiecentrum? 

Hiervoor kan je terecht op  https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx.  

Hier vind je per thema de presentaties van de opleiding, achtergrondinformatie, filmpjes, checklists 

…  

Toch niet gevonden wat je zocht? Contacteer dan de taskforce via coronavaccin-expert@apb.be.  

3. Hoe kan ik vragen of aanvullingen over het draaiboek doorgeven? 

Hiervoor kan je terecht op coronavaccin-expert@apb.be. 

https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx
mailto:coronavaccin-expert@apb.be
mailto:coronavaccin-expert@apb.be
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Vaccins  
1. Welke types vaccins zullen we geleverd krijgen? 

Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de goedkeuring van de nog lopende dosiers. 

Op dit moment is het duidelijk dat vaccins van AstraZeneca en Pfizer zullen worden gebruikt in de 

vaccinatiecentra. In de grote centra (zoals Antwerpen en Gent) zal men ook Moderna gebruiken, 

omdat zij dicht tegen een hub-ziekenhuis gelegen zijn.  

(info Vlaamse werkgroep logistiek 11/02/2021) 
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Bestellingen 
 

1. Hoe verlopen de bestellingen? 

De leveringen van gebruiksmaterialen zoals alcoholgel, alcoholswabs handschoenen … worden 

‘gepusht’ door de Vlaamse overheid (facilitair bedrijf). Het vaccinatiecentrum zal dus zelf geen 

bestellingen moeten plaatsen.  

De vaccins + toebehoren (naalden, spuiten, diluent) worden voorzien door de Federale overheid, 

eveneens ‘gepusht’ + via het allocatiesysteem (zie vraag 2). Een compleet overzicht van de 

materialen vind je in het operationeel en het medisch-farmaceutisch draaiboek: 

https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum.  

De levering van vaccins wordt verzorgd door Medista. Men probeert de frequentie van de leveringen 

systematisch te organiseren, zodat dit de planning vergemakkelijkt. Elk centrum zal een vast 

levermoment krijgen.  

2. Hoe verloopt de toewijzing van de vaccins? 

1) Elke fabrikant legt quota vast voor elk land. Het FAGG krijgt van de fabrikant de bevestiging 

van de leveringen.  

2) De Vlaamse overheid verdeelt het aantal beschikbare vaccins over de vaccinatiecentra op 

basis van de populatie (‘pre-allocatie’).  

3) Elk centrum (de coördinator) krijgt bericht over aantal vaccins waarover ze de komende 

weken kan beschikken. Het vaccinatiecentrum bekijkt zelf hoe ze deze inzetten.  

4) Het vaccinatiecentrum bevestigt de hoeveelheid aan de overheid 

5) De overheid wijst het aantal vaccins definitief toe aan het centrum (‘allocatie’) en regelt het 

transport 

6) Het centrum zorgt voor de aangewezen capaciteit (personeel, ruimtes), stelt de 

afspraakmomenten open en zet het reservatiesysteem voor de burgers in gang (versturen 

oproepen).  

Uit de presentatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 4 februari 2021: 

 

https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
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3. Hoe moeten we te werk gaan voor de eerste bestelling, bij opstart van het centrum? 

De leveringen voor de eerste maand worden automatisch voorzien door de Vlaamse overheid. Elk 

centrum wordt voorzien van een ‘standaardpakket’, afgestemd op het aantal voorziene 

vaccinatielijnen. De geleverde hoeveelheden (buiten de vaccins + toebehoren) zijn voldoende voor 

een volledige maand.  

De koelkasten en loggers worden afzonderlijk geleverd. Tegen 15 februari beschikt elk centrum over 

minstens 1 koelkast.  

In de week van 15 februari beschikt elk centrum over 100 vaccins (levering vanaf 14 februari). Men 

tracht om de leveringen zo systematisch mogelijk te laten verlopen, zodat dit de planning 

vergemakkelijkt.  

De volgende leveringen worden ‘gepusht’, het vaccinatiecentrum zal dus zelf geen bestellingen 

moeten plaatsen. 

4. Wie kan ik contacteren bij problemen met de bestelling van vaccins? 

De coördinatie van de bestellingen gebeurt door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Je contacteert 

hen via het emailadres covac@vlaanderen.be bij eventuele problemen. Voor spoedbestellingen 

neem je contact op met ordersvaccines@medista.be. Opgelet: spoedbestellingen zijn enkel mogelijk 

voor het vervangen van onbruikbare flacons (bijv. kapotte injectieflacons, abnormale verkleuring van 

het vaccin, …), niet om een organisatorisch probleem (inclusief planning) op te lossen. Het FAGG 

keurt elke spoedbestelling goed. 

5. Wie kan ik contacteren bij problemen met de bestelling van de materialen? 

De coördinatie van de bestellingen gebeurt door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Je contacteert 

hen via het emailadres covid19logistiek@vlaanderen.be bij eventuele problemen. 

6. Wie mag de vaccins in ontvangst nemen? 

In het meest recente draaiboek staat: ‘Enkel medewerkers, die weten hoe ze de koude keten kunnen 

bewaken, mogen de vaccins in ontvangst nemen voor bewaring (d.w.z. apothekers en de 

centrumverantwoordelijke). Zij bezorgen op voorhand een lijst aan Medista met de namen van de 

personen die aangesteld zijn om de vaccins in ontvangst te nemen.’  

Volmachten lijken dus niet nodig te zijn. We merken in praktijk dat de procedure niet in elk centrum 

op dezelfde manier verloopt. Het Agentschap neemt dit op met Medista en we hopen dat dit zo snel 

mogelijk uitgeklaard wordt. 

 

 

 

mailto:covac@vlaanderen.be
mailto:ordersvaccines@medista.be
mailto:covid19logistiek@vlaanderen.be
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Koelkasten  
 

1. Welke koelkasten zijn er voorzien? 

Vanuit de Vlaamse overheid voorziet men standaard 3 koelkasten voor een centrum met 4 

vaccinatielijnen: 

- 2x kleine koelkast (100 l)  

o ‘Werkkoelkast’  

o Bewaring individuele vaccins 

- 1x grote koelkast (300 l) - stock 

o Bewaring ontdooide vials – stock voor 1 week 

o Deur zo weinig mogelijk openen 

Grotere centra zullen dus beschikken over meer koelkasten. 

Alle info, technische fiches en handleidingen van de koelkasten worden beschikbaar gesteld op de 

webpagina voor farmaceutisch experten: https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx. 

Alle documenten komen ook op de de Sharepoint voor vaccinatiecentra. Vraag dit dus na bij je 

verantwoordelijke van het centrum.  

2. Dienen we zelf een extra koelkast met logger te voorzien voor de noodtrousse? 

Er wordt aangeraden om de adrenaline van de noodtrousse niet in de koelkasten van de 

bereidingsruimte te bewaren. Elk centrum krijgt 2 of 3 koelkasten vanuit de Vlaamse overheid (+ 

loggers). Extra materiaal dient lokaal door het centrum te worden aangekocht.  

3. Hoe gebeurt de installatie van de koelkasten? 

De Vlaamse overheid kocht koelkasten aan bij verschillende leveranciers, en dus van verschillende 

merken.  

Een deel van de koelkasten die werden besteld door de Vlaamse overheid worden vooraf ingesteld 

door de firma die levert. Zij gaan uit van een richttemperatuur van 5°C en alarmlimieten van 2,5 en 

7,5°C.  

Voor de andere koelkasten zal het vaccinatiecentrum zelf de instelling voorzien. Dit zal gebeuren 

onder de verantwoordelijkheid van de farmaceutisch expert. Je hanteert hiervoor best een 

richttemperatuur van 5°C en alarmlimieten van 2,5 en 7,5°C.  

Bekijk ook zeker de procedure van de koelkast voor een correcte validatie.  

De correcte handleiding en instructies voor installatie voor elk type koelkast worden meegestuurd 

door de Vlaamse overheid en beschikbaar gesteld op de webpagina voor farmaceutisch experten: 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-

temperatuurbeheer/Pages/default.aspx. 

Alle documenten komen ook op de de Sharepoint voor vaccinatiecentra. Vraag dit dus na bij je 

verantwoordelijke van het centrum.  

 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
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4. Wie moet ik contacteren bij een defect van een koelkast? 

Bij een defect of storing van de koelkast neem je contact op met de Vlaamse overheid via 

covid19logistiek@vlaanderen.be. Deze mailbox wordt continu gemonitord.  

Wanneer herstelling nodig is, zal men een nieuwe koelkast leveren en het defecte exemplaar 

meenemen voor herstelling.  

Als de kans bestaat dat er een impact is op de kwaliteit van de vaccins, meld dit dan via 

vaccins@vlaanderen.be.  

5. Waar vind ik alle informatie zoals technische fiches? 

Alle info, technische fiches en handleidingen van de koelkasten worden beschikbaar gesteld op de 

webpagina voor farmaceutisch experten: https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx. 

Alle documenten komen ook op de de Sharepoint voor vaccinatiecentra. Vraag dit dus na bij je 

verantwoordelijke van het centrum.  

 

mailto:covid19logistiek@vlaanderen.be
mailto:vaccins@vlaanderen.be
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
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Temperatuurbeheer en -loggers 
 

1. Welke temperatuurloggers zijn er voorzien? 

Vanuit de Vlaamse overheid voorziet men 3 koelkasten. 2 van de 3 koelkasten die geleverd worden, 

zijn medische koelkasten met een logger die uitgelezen kan worden via usb (dus zonder wifi-

verbinding) en een plaatselijk alarm 

Voor de grote ‘stockkoelkast’ voorziet men een temperatuurslogger met wifi-verbinding, waardoor 

ze op afstand volgbaar zijn en waarbij een sms gestuurd wordt als er zich een probleem voordoet. Er 

is een monitoring voorzien in een cloud-systeem, waardoor lokale opvolging mogelijk is. Ook de 

Vlaamse overheid kan de temperatuur van de grote stockkoelkasten voor alle 95 vaccinatiecentra 

opvolgen.  

Er dienen dus geen extra loggers te worden aangekocht voor de koelkasten voorzien door de 

Vlaamse overheid.  

Alle info, technische fiches en handleidingen van de loggers worden beschikbaar gesteld op de 

webpagina voor farmaceutisch experten: https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx. 

2. Wie moet ik contacteren bij een defect van een temperatuurlogger? 

Bij een defect of storing van een temperatuurlogger neem je contact op met de Vlaamse overheid via 

covid19logistiek@vlaanderen.be. Deze mailbox wordt continu gemonitord.  

Als de kans bestaat dat er een impact is op de kwaliteit van de vaccins, meld dit dan via 

vaccins@vlaanderen.be.  

3. Hoe gebeurt de registratie van de temperatuur van de vaccins die binnenkomen? 

De levering van vaccins gebeurt door een erkend transporteur (Medista). Zij leveren bij levering van 

de vaccins een single-use usb-logger af, dus voor enkelvoudig gebruik. Als farmaceutisch expert lees 

je via de usb-poort van je computer de logging af. Het PDF-bestand bezorg je aan Medista via 

ordersvaccines@medista.be. De logger mag je na uitlezen weggooien. 

Het is van belang voor de ontvangen vials duidelijk de houdbaarheid te vermelden wanneer je ze in 

de koelkast plaatst na levering. Check ook het desbetreffende hoofdstuk in het farmaceutisch 

draaiboek: https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-

vaccinatiecentrum. 

Kijk erop toe dat het de farmaceutisch expert (of collega-apotheker) of de centrumverantwoordelijke 

is die de vaccins in ontvangst neemt. Dit werd ook zo afgesproken met de transportfirma.  

4. Hoe gebruik ik de USB-logger die ik krijg bij de levering van de vaccins? 

Medista geeft je bij het afleveren van de vaccins een single-use logger af. Deze logger registreerde de 

temperatuur tijdens het transport van de vaccins.  De logging van deze temperatuur dien je te 

bezorgen aan Medista via ordersvaccines@medista.be.  

De  gebruikshandleiding van de usb-logger van Medista vind je op de webpagina voor farmaceutisch 

experten, onder ‘stock- en temperatuurbeheer’.  

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Stock-en-temperatuurbeheer/Pages/default.aspx
mailto:covid19logistiek@vlaanderen.be
mailto:vaccins@vlaanderen.be
mailto:ordersvaccines@medista.be
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
mailto:ordersvaccines@medista.be
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5. Wie contacteer ik bij problemen met de temperatuur van de vaccins? 

Bij bv. een defect van een koelkast of temperatuurlogger en je vermoedt een impact op de kwaliteit 

van de vaccins, contacteer dan best vaccins@vlaanderen.be. 

mailto:vaccins@vlaanderen.be
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Stockbeheer  
 

1. Is er software voorzien voor het stockbeheer? 

Vanuit de overheid voorziet men een applicatie voor het stockbeheer. Hierin worden ook de 

gegevens van de bereidingen opgenomen en de applicatie zal eveneens de etiketten voor de 

individuele vaccins genereren. De applicatie zal worden gebruikt door de apothekers, bereiders, 

medische administratie en de programmamanager.  

De applicatie bevat:  

- Aantal vials besteld / ontvangen 

- Lotnummers geleverde vials (‘trays’) 

- Te verwachten aantal vaccins 

- Moment van bereiding 

- Interne batchnummers (labelprints) 

- Aantal bereide vaccins 

Het Agentschap organiseert opleidingen voor het gebruik van deze applicatie: 

https://www.laatjevaccineren.be/opleidingsmateriaal-voor-een-vlotte-werking-van-een-

vaccinatiecentrum. We verwachten dat de applicatie de komende dagen zal worden verspreid onder 

de vaccinatiecentra.  

De farmaceutisch expert en centrumverantwoordelijke kregen 17 februari een mail om toegang te 

krijgen tot de applicatie. Er kunnen per vaccinatiecentrum 3 personen toegang krijgen. Toegangen 

worden beheerd door de centrumverantwoordelijke.  

Onder de rubriek ‘organisatie van het vaccinatiecentrum’ vind je een overzicht van de registers voor 

de farmaceutisch expert.  

2. Wie heeft er allemaal toegang tot de applicatie stockbeheer? 

De farmaceutisch expert en centrumverantwoordelijke kregen 17 februari een mail om toegang te 

krijgen tot de applicatie.  

Er kunnen per vaccinatiecentrum 3 personen toegang krijgen. Om extra mensen toe te voegen 

contacteer je best je centrumverantwoordelijke.  

We bekijken met het Agentschap of het mogelijk is meerdere personen toegang te geven, om de 

traceerbaarheid te verhogen. Dit zal echter niet op korte termijn mogelijk zijn. In afwachting kan je 

best afspreken wie er elke ochtend inlogt op de applicatie. Dit kan iemand van de apothekers zijn of 

de centrumverantwoordelijke.  

 

https://www.laatjevaccineren.be/opleidingsmateriaal-voor-een-vlotte-werking-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.laatjevaccineren.be/opleidingsmateriaal-voor-een-vlotte-werking-van-een-vaccinatiecentrum

