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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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Noodtrousse 
 

1. Effectieve samenstelling van de noodtrousse? 

Je vindt de samenstelling van de noodtrousse in het farmaceutisch draaiboek. Het is echter mogelijk 

dat de artsen in jouw centrum hierover anders beslissen.  

2. Hoe werd de samenstelling van de noodtrousse bepaald? 

De taskforce vaccinatie had hiervoor overleg met Domus Medica en Artsen Zonder Grenzen. Op basis 

van de aanbevelingen van de experten werd de samenstelling zoals vermeld in het draaiboek 

overeengekomen.  

3. Mag adrenaline op kamertemperatuur worden bewaard? 

Adrenaline-ampoules (zowel HCl als tartraat) mogen tot 6 maanden op kamertemperatuur worden 

bewaard. Indien de arts van het vaccinatiecentrum dit wenst, is het dus mogelijk om bv. in de 

wachtruimte of bij de vaccinatielijn ampoules te voorzien (samen met spuit en naald voor optrekken 

en injectie).  

Het is wel belangrijk om de ampoule te beschermen tegen licht. Maak hiervoor gebruik van een 

geschikte verpakking zoals UV-bestendige zakjes (zie foto). Vermeld op de verpakking de inhoud  en 

de datum waarop het uit de koelkast werd gehaald (en bepaald zo de vervaldatum).  
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4. Kan er gebruik gemaakt worden van verschillende adrenaline zouten? 

De firma Sterop heeft in zijn gamma 2 types adrenaline: 

1)  Adrenaline (HCl)® Sterop 0,8mg/ml : hier staat in de benaming HCl, Er zit wel degelijk HCl in, 

maar aan 1 mg/ml  = base 0,8 mg/ml.  Dus de hoeveelheid slaat op de base, terwijl er HCl in 

zit  

 

2) Adrenaline (tartraat)® Sterop 1mg/ml: Hier staat dus in de benaming tatraat, Er zit wel 

degelijk tartraat in, maar aan 1,8 mg/ml. Dus de hoeveelheid hier slaat ook op de base.    

 

Dit is dus van belang als je exact dezelfde hoeveelheden zou willen inspuiten. Echter, het is klinisch 

niet relevant. Variaties in lichaamsgewicht zijn relevanter en groter, en daar wordt in de aanpak van 

anafylaxie ook geen rekening mee gehouden. Er wordt per definitie 0,5 ml ingespoten.  

 

Naam Omrekening 

hoeveelheid base 

Omrekening 

equivalente 

hoeveelheid HCl 

Omrekening equivalente 

hoeveelheid tartraat 

Adrenaline (HCL) 

Sterop 0,8 mg/ml 

0,8 mg/ml 1 mg/ml  

Adrenaline 

(tartraat) 

Sterop 1mg/ml 

1 mg/ml 1,25 mg/ml 1,8 mg/ml 

 

5. Wie is er verantwoordelijk voor het aanleveren van de noodtrousse?  

Je dient lokaal er lokaal voor te zorgen dat er een noodtrousse is. Dit gebeurt best in een overleg 

tussen de artsen en farmaceutisch expert van het vaccinatiecentrum, al dan niet in ondersteuning 

van de lokale Rode-Kruisafdeling.  
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6. Van welk budget wordt de noodtrousse voorzien? 

De richtprijs voor de noodtrousse is zo’n 300 euro, op het budget van het programmamanagement of 

vaccinatieteams.  

7. Kunnen we de spuiten met adrenaline reeds opgetrokken bewaren aan de vaccinatielijn? 

In overleg met Domus Medica is dit een praktijk die we afraden.  

Het optrekken mag pas gebeuren op het moment van toedienen om steriliteit te garanderen, dus op 

voorhand klaarmaken wordt afgeraden. Eens dat er contact is met lucht zal die stabiliteit niet meer 

te garanderen zijn. Ook is de stabiliteit in de ampul iets anders dan in een spuit. De spuit kan niet als 

volledig gesloten worden beschouwd, dus contact met lucht en oxidatie is dan onvermijdelijk. Zo 

staat het ook in één van de bijsluiters: “Na het openen van het zakje moet het 

product onmiddellijk worden gebruikt.”  

(informatie van Domus Medica - 05/02/2021) 

 

 


