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Materiaal 
bereiding vaccins

Omschrijving Reden

Vials vaccins Bereiding vaccins

Spuiten Verdunnen
Klaarmaken individuele vaccins

Naalden Verdunnen 
Klaarmaken individuele vaccins

Diluent Verdunnen 

Ontsmettingsalcohol Ontsmetten werkoppervlakken etc.

Alcoholgel Ontsmetten handen

Niet-steriele gaasjes/ alcoholswabs Ontsmetten van rubberen dopjes vials

Kleine etiketten Identificatie van de vaccins

Naaldencontainers Verwijderen gebruikte naalden

Koelkasten met slot Bewaren vaccins

Temperatuurlogger Bewaken temperatuur vaccins

Beschermhandschoenen Hanteren diepgevroren flacons

Computer (met internet) Stockmanagement
Beheer bereidingsregister
Aanmaak labels voor identificatie vaccins

Printer Printen etiketten 

Non-conformiteitenregister Beheer van afwijkingen

Afvalzakken Medisch en niet-medisch materiaal

Eenvoudige bakjes en kleine 
afwasbare koelboxen

Bewaren klaargemaakte vaccins voor 
toediening

Federaal

Vlaams

Lokaal 



• Breng bestelprocedures  + frequentie in 
kaart:
• Vaccins + naalden, spuiten en diluent: 

om de 4 dagen
• Andere materialen: 1 keer per maand
→Procedures vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid

• Producten noodtrousse (ook: EHBO)
→ Lokaal te bekijken

• Zorg voor een lijst van contactpersonen   
(bij problemen)

Bestelprocedures
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Levering en 
controle

• Levering vaccin-vials in ‘trays’

• Ontvangst vials door farmaceutisch expert 

• Controleer de levering:

• Hoeveelheden (check bestelbon)

• Temperatuur

• Lotnummers (firma)

• Registreer eventuele non-conformiteiten (en handel gepast)

• Label de trays (volgens lokale afspraken)

• Houdbaarheid

• Datum van ontdooien 

• Zorg voor een duidelijke organisatie in de koelkast

• Neem bestelling op in stock → via applicatie
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Stockbeheer

• Belangrijk om zo accuraat mogelijke stock te hebben in 
functie van de vaccinatie
• Voer regelmatig checks uit (bv. bij starten en beëindigen van de dag) 

• Regelmatige afstemming met medisch expert/populatiemanager (bv. 
begin en eind van de dag)

• Ondersteuning via applicatie

• Applicatie stockbeheer + bereidingsregister: 
• Aantal vials besteld / ontvangen

• Lotnummers geleverde vials (‘trays’)

• Te verwachten aantal vaccins

• Moment van bereiding

• Interne batchnummers (labelprints)

• Aantal bereide vaccins

• Van belang voor verschillende functies binnen het 
vaccinatiecentrum



Applicatie stockbeheer + bereidingsregister

Farm. expert Bereider
Programma-

manager
Medische 

administratie

# vaccins besteld/ontvangen
x x

# te verwachten vaccins
x x

Lotnummers tray x x x

Moment van bereiding x x

Interne batchnummers 
(labels)

x x x

# bereide vaccins x x



Temperatuurbeheer  

• Koelkasten + 1 temperatuurslogger via Vlaamse overheid

• Procedure koelkasten toegevoegd aan draaiboek

• Installatie, validatie, onderhoud, interne organisatie, afwijkingen …

• Noteer acties (bv. onderhoud) op het registratieblad ‘onderhoud en controle’

• Controleer regelmatig de temperatuur bv. 2x per dag (ochtend – avond)

• Bepaal intern de procedure bij alarm of defect

• Farmaceutisch expert bepaalt de maatregelen m.b.t. vaccins

• Noteer de afwijking + genomen maatregelen op het registratieblad

• Hang de gegevens van de hersteller op de deur (via Agentschap Z&G)

• Noodgenerator te voorzien door lokaal bestuur


