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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 presentatiesvan 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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Bereiding vaccins 
 

1. Zijn visuele beelden van conforme en niet conforme vaccins? 

Voor de controle van de conformiteit is het belangrijk het eindvolume na te kijken (bv. op basis van 

de stampers van de spuiten). Ook moet er worden gecheckt op vreemde deeltjes in de oplossing 

tijdens bereiden (in de vial).  

We werken aan een oplijsting van niet-conformiteiten. 

2. Is er beeldmateriaal over de bereiding van de vaccins? 

Er zijn fiches beschikbaar met daarop de bereidingsinstructies, die je kan ophangen in de 

bereidingsruimte. Deze fiches kunnen worden afgeprint op A3-formaat.  

Verder is er een filmpje beschikbaar van het coronacommissariaat: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/opticare+-+covid_19_vaccin_nl_edit11.mp4.  

3. Zijn er uitgeschreven instructies voor de bereiding beschikbaar? 

Vanuit de taskforce werden fiches voor de bereiding van de verschillende vaccins opgesteld. Deze 

fiches kan je op A3-formaat afprinten en ophangen in de bereidingsruimte. Ook is er een document 

met ‘tips en tricks’ rond de bereiding beschikbaar (welke niet opgenomen konden worden in het 

draaiboek voor farmaceutische experten vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid). 

Alles documenten zijn terug te vinden op https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx onder ‘bereiding vaccins’.  

4. Hoe kunnen de verdunningen op een aseptische manier bereid worden? 

Aseptisch werken betekent dat je zo steriel mogelijk gaat werken, om zo eventuele besmetting van 

het eindproduct te vermijden. De werkwijze in het draaiboek omvat hiervoor de nodige maatregelen: 

ontsmetten van de rubberen dopjes van de vials, steriele naalden en spuiten, handontsmetting, 

mondmaskers, ontsmetting van de werkoppervlakken …  

5. Is het dragen van een wit schort verplicht door farmaceutisch expert en/of bereiders?  

Dit is afhankelijk van de lokale afspraken. Het is echter noodzakelijk om de nodige hygiënische 

maatregelen in acht te nemen tijdens de bereiding (cfr. magistrale bereidingen in de apotheek).  

6. Is er een protocol voor prikaccidenten voorzien? 

Dit is voorzien in het medisch draaiboek. Tijdens het bereiden is er geen kans op besmetting met 

besmet bloed of anders lichaamsmateriaal.  

7. We krijgen de vraag om meer dosissen uit 1 vial van het vaccin te halen. Mag dit? 

Het is niet aangewezen om de extra dosis te gebruiken, tenzij hier officiële richtlijnen over zijn. Je 

bent immers niet zeker dat je uit elke vial een extra dosis haalt. Dit kan een impact hebben op de 

planning van de tweede inspuiting. Daarnaast dien je zeer nauwkeurig te werken om er telkens een 

extra dosis uit te halen. Door steeds te streven naar een extra dosis bestaat de kans dat sommige 

spuiten te weinig vaccin zullen bevatten.  

Ook de fabrikant geeft geen garantie over de extra dosis. 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/opticare+-+covid_19_vaccin_nl_edit11.mp4
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
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Kwaliteitscontrole  
 

1. Zullen er standaardformulieren zijn om de kwaliteit van iedere bereiding na te gaan?  

Deze zijn niet voorzien. Lokaal kan je natuurlijk wel afspraken maken. We bevelen aan om na 

bereiding toch een visuele check van de spuiten te doen, en een reconciliatie van het materiaal uit te 

voeren (controle van de aantallen voor en na).  

Mogelijke controles:  

- Controle gevulde spuiten, eindvolume, restvolume vials;  

- Reconciliatie materiaal voor/na: vaccins, vials, spuiten, naalden, etiketten. 

2. Welke kwaliteitscontroles zijn nodig om uit te voeren tijdens/na het bereidingsproces? 

We bevelen aan om hierover lokaal afspraken te maken. Zorg ervoor dat je kwaliteit inbouwt en voer 

zo nodig controles uit (door farmaceutisch expert of andere apotheker).  

 

Werkverdeling 
 

1. Wat is de uurverdeling voor de farmaceutisch expert en bereiders? 

Een concrete invulling van de werkverdeling maak je best lokaal op want dit is afhankelijk van de 

beschikbaarheden, openingsuren van het centrum, beschikbaarheid van vaccins … Het is aangeraden 

om in parallel te werken: 1 farmaceutisch expert + 2 x 0.5 VTE bereider (per lijn). 

                                    

1 VTE bereider    2 x 0.5 VTE bereider  

 

2. Is er mogelijkheid om een pauze te voorzien tussen shiften om de poetsploeg zijn werk te 

kunnen laten doen, zonder dat er ondertussen in de ruimte gewerkt wordt? 

Dit zijn afspraken die je lokaal moet maken.  
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Etiketten  
 

1. Welke printer en etiketten moeten voorzien worden? 

De printer in de bereidingsruimte (standaard ‘huis’-printer) wordt gebruikt om etiketten af te 

printen. In het draaiboek zijn we uitgegaan van A4-etikettenvellen. We gaan uit van een afmeting van 

25 x 70 mm per etiket.  

2. Is het mogelijk om i.p.v. te werken met etiketten, de desbetreffende informatie te noteren 

op de bakjes waarmee vaccins naar de vaccinator worden gebracht? 

Dit kan je lokaal zo afspreken. In het draaiboek werd geopteerd voor etiketten aan de spuiten om 

zoveel mogelijk fouten te vermijden bv. spuiten die uit een bakje vallen waarvan het niet meer 

duidelijk is tot welke batch ze behoren.  

 

Dry-run 
 

1. Wat wordt er verstaan onder een ‘dry-run’? 

Dit is het uitvoeren van een test: een doorloop van het gehele proces om na te gaan waar 

verbeteringen mogelijk zijn, protocollen op punt te stellen, inschattingen te maken qua tijd, ervaring 

op te doen. Het wordt aangeraden dit lokaal te organiseren voor de opstart van je centrum. Gebruik 

hiervoor best professionele medewerkers, geen vrijwilligers.  

1. Kan men komen proefdraaien in het vaccinatiecentrum? 

Het lijkt ons aanbevolen voor de officiële opstart van je vaccinatiecentrum een dry-run te.  Zo 

doorloop je het volledige vaccinatieproces, inclusief de bereiding van vaccins.  Het wordt aanbevolen 

dit te doen met professionelen, niet met vrijwilligers.  

Je maakt hierover best afspraken met de andere medewerkers van je centrum.  

2. Wat is er juist nodig om een dry run te kunnen doen, voor het farmaceutische gedeelte? 

Hiervoor voorzie je al het materiaal en personeel dat je zou nodig hebben voor de bereiding van de 

vaccins, uitgezonderd de effectieve vaccin-vials natuurlijk. Je kan hiervoor lege vials met rubberen 

dop gebruiken (van bv. Fluimucil®). Al het benodigde materiaal vind je terug in het farmaceutisch 

draaiboek.  

3. Wordt er een praktische opleiding voorzien?  

Deze wordt niet voorzien door de sectorbrede taskforce vaccinatie. Wel kan je thuis oefenen met 

lege vials bv., of kan je in samenspraak met een WZC in de buurt mee helpen bij het bereiden van de 

vaccins. Ook is het mogelijk een dry-run of oefensessie te plannen in je vaccinatiecentrum. Dit is 

echter lokaal te beslissen en organiseren.  
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Na de bereiding 
 

1. Hoe transporteer je de vaccins van de bereidings- naar vaccinatieruimte? 

Elk vaccinatiecentrum zal koelboxen ter beschikking hebben vanuit de Vlaamse overheid om de 

spuiten naar de lijnen te brengen en ze daar ter bewaren. Afhankelijk van de lokale afspraken 

worden de spuiten getransporteerd in deze koelboxen naar de lijnen (1 box per 2 lijnen), en daar 

verder verdeeld.  

Aanbevolen is om de impact op de spuiten zoveel mogelijk te reduceren. In sommige centra maakt 

men gebruik van ‘hotelkarren’. In de WZC gebruikte men nierbekkens; deze zullen ook voorhanden 

zijn in de vaccinatiecentra. 

Voor de Moderna-vaccins dienen schokken zoveel mogelijk te worden vermeden. 

2. Wat gebeurt er met vaccins van mensen die niet komen opdagen? 

De populatiemanager van het centrum beschikt over een lijst van burgers die men versneld kan 

oproepen. Zo gaan er geen vaccins verloren.  

In sommige centra zal men de laatste uren van de dag ‘ex tempore’ spuiten bereiden, om verlies 

zoveel mogelijk te beperken.  

3. Welke maatregelen kunnen we nemen om diefstal van de lege vials te voorkomen? 

Het wordt aangeraden om na gebruik de etiketten van de lege vials te doorstrepen (met alcoholstift 

bv.). sommige centra kiezen ervoor om een machine aan te kopen om de glazen vials kapot te maken 

(‘crushen’) voor ze in de afvalcontainer worden gegooid.  

Het is zeker een aandachtspunt om geen lege vials te laten slingeren. Eventueel kan er regelmatig 

een telling gebeuren van de lege vials, tijdens en na bereiden, op het einde van de dag … 

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

vind je draaiboeken rond de veiligheid en afvalverwerking in het vaccinatiecentrum.  

4. Hoe gebeurt de afvalverwerking? 

De concrete richtlijnen kan je nalezen in het specifieke draaiboek ‘richtlijnen voor afvalverzameling’: 

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

Naalden moet u onmiddellijk na gebruik zonder verdere manipulatie (bijvoorbeeld herkappen) in een 

naaldcontainer werpen. De gebruikte spuiten horen bij het niet-risicohoudend medisch afval 

(NRMA), dus niet in de naaldcontainer.   

Gebruikte vaccinflesjes bevatten meestal nog een restant van het vaccin. Bovendien kunnen deze 

zorgen voor snijwonden indien ze breken. Ze worden verzameld in een RMA-vat (WIVA-vat uit harde 

kunststof). 

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

