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Tips en Tricks bij de bereiding van de vaccins 

“Steriel” werkvlak creëren. 
Het is aan te raden van links naar rechts te werken indien rechtshandig. Links kan al het materiaal klaargelegd worden. 

In het midden kan een proper werkvlak afgetaped worden. Dit steriel veld is heel belangrijk. In een steriel veld is het de 
bedoeling dat u nooit met uw armen en handen over het materiaal gaat, en dat hier enkel het materiaal ligt waarop u op 
dat moment mee aan de slag bent. 

De ruimte rechts hiervan is voorzien voor het bewaren van afval of verbruikt materiaal. Het is ook aan te raden een 
afvalemmer naast u te voorzien voor alle verpakkingen.   

Werk per tafel met 1 soort vaccin en 1 batchnummer. Moet er al gestart worden met een volgende batch, zet deze klaar 
op een andere tafel. Hou dus de verschillende vaccins van elkaar gescheiden, maar ook de verschillende batches, zodat 
telkens de juiste etiketten op de juiste spuiten terecht komen.  

Het kan praktisch zijn alle benodigdheden klaar te leggen in nierbekkens per soort.  

Per batch mag ook maar 1 lotnummer gebruikt worden.  

  
 Materiaal voor de bereiding (etiketten ontbreken op de foto : 6 etiketten voor de spuiten en etiket voor nierbekken) 
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Soorten naalden en hun gebruik 
De kleur van de naald geeft de diameter aan en wordt uitgedrukt in Gauge. Hoe hoger het Gauge getal, hoe fijner de 
naald. De lengte van de naald wordt uitgedrukt in mm. Naalden mogen nooit gerecapt worden. 

1. Optreknaald 

Als optreknaald verkiest men een 18G (roze) of 21G (groene) naald 

2. Naald voor IM toediening van het vaccin 

Voor IM injectie verkiest men een naald tussen 23 G (blauw) en 25 G (oranje).  Hoe dunner de naald, hoe minder pijnlijk. 
De naaldgauge heeft geen invloed op de lokale reacties, de systemische reacties, noch op de immunogeniciteit. 

Qua lengte Voor IM injectie verkiest men een naald van 25mm om voldoende diep in de deltoideus te kunnen 
injecteren. Voor morbide obese patienten wordt een langere naald verkozen (deze kan gewisseld worden door de 
vaccinator 

Voor het toedienen van adrenaline wordt soms een 21G 25mm naald verkozen om vlot door kledij te kunnen prikken in 
het midden en buitenste kwadrant van het dijbeen 

Vaccinflacon 
Het metalen flip-off kapje beschermt de rubberen afsluitdop. Voordat de flacon voor de eerste keer aangeprikt wordt is 
de inhoud steriel. Dit is niet altijd op het zicht te zien. Om fouten te voorkomen is het aan te raden flacon per flacon te 
werken en het optrekken van 6 vaccins direct na het verdunnen uit te voeren. Dan is het ook niet nodig om tussen 
vaccins de flacon extra te ontsmetten. Indien de flacon opnieuw aangeprikt moet worden, dan moet men de dop voor 
het doorprikken elke keer opnieuw ontsmet worden. 

Het volume in de flacons is ook klein. Daarom is het aangeraden om na het optrekken van de vaccins de flacon de 
devalideren door een streep op het etiket te zetten.  

Aanprikken van een flacon 
Het is aan te raden een flacon onder 45° aan te prikken, met de opening van de naald naar boven. Dit gaat veel vlotter, 
en zo vermijden we uitschieten of prikaccidenten.  
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Tips voor het verwijderen van de spuit van de optreknaald 
Het is belangrijk de rubberen dop en de naald niet met de vingers aan te raken. Losmaken kan met behulp van de 
nagels, maar ook een ontsmette pincet  kunnen praktisch zijn. Let op. Deze pincet moet dus ook steriel zijn. Leg die niet 
zomaar ergens neer tijdens het optrekken van de spuiten. Leg ze achteraan het steriel veld, zodat je er niet kan overgaan 
met ja handen of armen. In het ziekenhuis werd ons aangeraden de tip op de alcoholswab of de binnenkant van een 
correct geopende spuit of naald te leggen, aangezien deze altijd steriel zijn. 

  

Openen van verpakking van naalden en spuiten 
Het is belangrijk de verpakking op aseptische wijze open te trekken en de spuit of naald niet door te duwen. 
Open de naalden en spuiten voor een vial, en leg deze opzij achteraan in het steriel veld. Laat ze nog deels in de 
verpakking zitten zoals op onderstaande foto. 
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Optrekken van 0,3 of 0,5 ml vaccin 
Zorg ervoor dat er geen grote luchtbellen in de vaccinatiespuit zitten. Je kan deze verwijderen door zachtjes pompend 
op te trekken, eventueel wat lucht op te trekken (met de naald in de flacon) en de spuit en flacon te kantelen om de 
luchtbel beneden aan de stamper op te pikken.  

Breng vervolgens het volume op exact 0,3 of 0,5ml. Lees dit af op de bovenste platte zijde van de stamper (zie foto) 

 

Vervolgens zijn er 2 mogelijkheden 

1. Koppel de spuit af, de hvh vloeistof die nog in de optreknaald zit is verwaarloosbaar, koppel de nieuwe steriele 
23/25G injectienaald op IM naald op. De hoeveelheid lucht die nu in de naald zit is ook verwaarloosbaar voor 
injectie 
 

2. Aspirereer en purgeer: hou de flacon zo, opdat de naald boven de vloeistof uitkomt. Trek een klein beetje lucht 
op, zodat er geen vaccinvloeistof meer in de optreknaald te vinden is. Koppel hierna de spuit correct af (zie 
supra), en plaats er een nieuwe s (volgens onderstaande afbeelding). Afhankelijk van de hoeveelheid 
geaspireerde lucht kan u nog purgeren. Hierbij wordt terug wat lucht uit de spuit verwijderd zodat de grote 
luchtbellen verdwijnen. Let op dat er geen vloeistof verloren gaat. Kleine luchtbellen zijn niet schadelijk bij 
injectie.  

             

  
Fig 1 Koppel IM naald op de spuit Fig 2. Controleer het volume en 

uitzicht 
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Het etiket met batchnummer 
Kleef het etiket als vlaggetje onderaan de spuit (thv de stamper) zodat de vaccinator het batchnummer makkelijk kan 
afscheuren en meegeven met de patiënt voor registratie. Het is belangrijk dat dit onderaan de spuit gebeurt om de kleur 
en hoeveelheid vaccin te kunnen controleren op moment van inspuiting. In onze bereidings SOP’s stellen wij voor m het 
labelen van de spuit als een vrijgave signaal te zien.  
 
   

  
  
  
  
  
  

 

Bewaren klaargemaakte vaccins voor vaccinatie 
Voor de stabiliteit van mRNA vaccins (meer nog voor Moderna dan Pfizer) is het belangrijk dat zij niet te veel geschud of 
ruw behandeld worden. Bovendien is de vloeistof gevoelig aan licht. Uit voorzichtigheid raden wij aan klaargemaakte 
vaccins te beschermen tegen te veel licht.  
De vaccins worden voorzichtig gestockeerd in een nierbekken per aantal spuiten per vial (6 / 10) waarbij de spuiten 
naast elkaar gelegd worden en dus niet gestapeld.  
 
Indien de afstand tussen bereidingsruimte en vaccinatieruimte groot is, of er trappen gedaan moeten worden, dan is het 
handig de nierbekkens op één of andere manier te stabiliseren in een bak of op een plateau.  Eventueel kan men watten 
in de nierbekkens leggen waarop de spuiten worden gelegd.  
Specifieke gegevens over de houdbaarheid van de spuiten vindt u in het document houdbaarheid. 
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In process controles tijdens het bereiden van de vaccins en vrijgave 
  

- Inspectie van het uitzicht van de vloeistof in de ontdooide flacon  
- Inspectie van het uitzicht van de vloeistof na verdunning: witte of gebroken witte vloeistof zonder amorfe 

deeltjes 
- Zijn alle batch-etiketten en is al het klaargelegde materiaal opgebruikt? 

 
Vrijgave van een batch gebeurt door visuele controle van elke spuit.  

- Is de kleur en het uitzicht correct 
- Is de hoeveelheid vloeistof correct 
- Zijn er geen al te grote luchtbellen? 

 
Na inspectie van een spuit, en goedkeuring, kleef het etiket en plaats in nierbekken. 
  

Devaloriseren van lege verpakkingen en lege flacons  
- Gebruik een donkere markeerstift om het etiket van een gebruikte flacon te markeren 
- Verscheur lege verpakkingen en overschotten aan bijsluiter. 

 

Afval  
Optreknaalden na gebruik  naaldcontainer 
Lege vials na gebruik  devaloriseren en in RMA container 
Lege spuiten met vaccinrest  RMA container 
Lege spuiten en NaCL  restafval 
Plastiek verpakkingen  restafval   

  
  
  
  

  
  

  
  

 

 


