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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. 
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Organisatie vaccinatiecentrum 
 

1. Hoe ziet de rest van het team in het vaccinatiecentrum eruit? 

Het organigram van het vaccinatiecentrum en de verschillende functies vind je terug in het 

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

vaccinatiecentrum.  

2. Is het mogelijk een FFP2-mondmasker te krijgen? 

Vanuit de Vlaamse overheid voorziet men beschermingsmateriaal, waaronder ook chirurgische 

mondmaskers. Voor een FFP2-masker kan je dus best zelf voorzien. 

3. Krijgen burgers een mondmasker als ze dit vergeten zijn? 

Dit is voorzien. Dit wordt opgevolgd door de stewards van het centrum. 

4. Mag de burger die werd gevaccineerd zelf vertrekken? Of wordt dit aangegeven? 

Het is de verantwoordelijkheid van de burger om zich te houden aan de wachttijd. Er is toezicht 

voorzien door de stewards. Alle info vind je in het operationeel draaiboek: 

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

5. Wordt er gevraagd naar het medisch dossier van de patiënt? 

Dit wordt opgenomen in het medisch draaiboek: https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-

vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum. De huisapotheker kan patiënten wel voorzien van een 

geactualiseerd medicatieschema, dat ze kunnen meebrengen naar hun afspraak.   

6. Is het mogelijk het type vaccin te kiezen waarmee je wordt gevaccineerd? 

Nee, dit zal niet mogelijk zijn. Per vaccinatielijn gebruikt men 1 type vaccin.  

7. Wordt alle materiaal zoals schorten, maskers,... voorzien in het vaccinatiecentrum? 

Er worden chirurgische mondmaskers en handschoenen voorzien. In het operationeel draaiboek 

worden medische medewerkers gevraagd een witte jas te dragen. Deze zal je wellicht zelf moeten 

voorzien. Het is echter mogelijk dat men in jouw centrum hierover andere afspraken maakt.  

8. Volgens het draaiboek draagt het personeel witte schorten. Wie voorziet die schorten? 

Dit is lokaal af te spreken. Het vaccinatiecentrum beschikt over budget om deze schorten te voorzien, 

indien gewenst. Er zijn geen vereisten over welk type schort dit moet zijn, dit dient men lokaal af te 

spreken.  

9. Waar vind ik de contactgegevens van het management van mijn centrum? 

Hiervoor kan je best terecht bij de contactpersoon van jouw eerstelijnszone: 

www.eerstelijnszone.be.    
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