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1. Houdbaarheid en transportmogelijkheden van de vaccins : 
 

 
Pfizer 

Comirnaty 
Moderna AstraZeneca 

Vaxzevria 
Johnson&Johnson  

Janssen 

Stockage -80° 
-20°C (2 weken) 

-20° 2-8° -20° 

1 of 2 dosissen 2 2 2 1 

Minimum # dosissen/flacon 6 10 10 5 

Houdbaarheid (2°-8°) 31 dagen 30 dagen 6 maanden 3 maanden 

Houdbaarheid (<25°C) 
vóór aanprikken 

2u 12u 6u 12u 

Houdbaarheid (<25°C)  
na aanprikken 

6u 
 (na reconstitutie) 

6u 6u 
3u (8-25°C) 
6u (2-8°C) 

Temperatuur bij transport 
opgetrokken in spuit 

2-25°C 2-25°C 2-25°C 
3u (8-25°C) 
6u (2-8°C) 

Transport in spuit (very last-mile) 
(thuis en mobiele vaccinatie) 

Toegelaten Toegelaten Toegelaten Toegelaten 

Maximale houdbaarheid in spuit* 
(<25°C en afgeschermd van licht) 

6u 6u 6u 
3u (<25°C) 
6u (2-8°C) 

* De voorbereide spuiten moeten zo snel mogelijk toegediend worden en bij voorkeur binnen de 2u. 
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2. Meer informatie over de organisatie van thuis- en mobiele vaccinatie 
 
In de FAQ van de vaccinatiecentra op laatjevaccineren vindt u de vraag ‘Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?’ en een onderdeel ‘Mobiele 
vaccinatie’ 
 

3. Verantwoordelijkheden farmaceutisch expert 
 
De farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor het  

 Correct optrekken van de gealloceerde spuiten, labelen met batchnummer (daarin zit het soort vaccin vervat) en vervaluur. 
 Correct verpakken voor transport   
 Controle van de voorschriften 
 Controle en bewaring van bewijs van ontvangst getekend door de arts of door een lid van het mobiel team  
 De verantwoordelijke farmaceutisch expert maakt afhaaldocument in bijlage op in tweevoud, met daarop het aantal spuiten, en hun batchnummer. 

Deze is verplicht 
 

4. Voorschriftplicht 
 
Keuze van het vaccin wordt niet toegestaan op het voorschrift. Enkel in het geval van een leeftijdsgrens van AstraZeneca kan gespecificeerd 
worden dat geen AstraZeneca-vaccin ontvangen mag worden voor x aantal dosissen. 
 
Indien de huisarts verwacht dat een keuze in vaccin nodig is vanwege allergieën moet dit volgens de procedure van evaluatie door een allergoloog 
en vaccinatie in het ziekenhuis verlopen zoals beschreven in de beslissingsboom risico-stratificatie anafylaxie. Vaccinatie van burgers met een 
adeno-virus gebaseerde therapie worden gevaccineerd in het ziekenhuis. 
 
Hetzelfde vaccin moet natuurlijk wel toegediend worden als tweede dosis. 
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Thuisvaccinatie door de huisarts zelf 
De huisarts bestelt, in samenwerking met de huisartsenkring, minstens 14 dagen op voorhand het aantal vaccins voor thuisvaccinatie in het 
Vaccinatiecentrum. Hij/zij maakt hiervoor – naar analogie van Art. 25 van het KB 21/1/2009 - een voorschrift met volgende gegevens:  

 Aantal vaccins,  
 omschrijving vaccin als ‘covid19vaccin’ ),  
 naam arts + RIZIVnr arts.  
 Naam en achternaam van elke patiënt 

Dit voorschrift wordt bewaard in het vaccinatiecentrum zolang het vaccinatiecentrum actief is. De namenlijsten zijn verplicht vanaf 31 mei 2021 
 
Thuisvaccinatie door het mobiel team van het vaccinatiecentrum 
Wanneer de huisarts patiënten doorgeeft die door het mobiel team van het vaccinatiecentrum thuis dienen gevaccineerd te worden, geeft de 
huisarts de namenlijst, adres en contactgegevens van deze patiënten door aan het vaccinatiecentrum. De huisarts moet toestemming krijgen van 
de patiënt om deze gegevens door te geven aan het vaccinatiecentrum. Om GDPR-redenen, dient de medisch expert of de populatiemanager die 
onder supervisie van de medisch expert handelt deze namenlijst te ontvangen. 
 
Lijsten doorgegeven vanaf 23 april: De huisarts doorloopt voor ieder van de opgegeven patiënten op voorhand de beslissingsboom risico-stratificatie 
anafylaxie. Personen dat eerst geëvalueerd moeten worden door een allergoloog of gevaccineerd moeten worden in het ziekenhuis worden niet 
door het mobiel team gevaccineerd. Per opgegeven patiënt worden volgende gegevens opgegeven ter bevestiging van de risico-stratificatie. 
 
1. Evaluatie door allergoloog aangewezen: JA / NEEN 
2. Vaccinatie in het ziekenhuis aangewezen: JA / NEEN 
3. Observatie na vaccinatie: 15min / 30min 
 
Outreachende vaccinatie door het mobiel team van het vaccinatiecentrum  
Voor vaccinatie in collectiviteiten kan een voorschrift worden opgemaakt met aantal vaccins in samenspraak met de verantwoordelijke van de collectiviteit 
door de arts van het mobiel team. De collectiviteit houdt een namenlijst van de gevaccineerde personen bij.  

 Aantal vaccins  
 Omschrijving vaccin als ‘covid19vaccin’  
 Naam + RIZIVnr arts  
 Indien groepsvoorschrift: naam collectiviteit (= eventueel HCO-nr) 
 Collectiviteit houdt een namenlijst bij van de te vaccineren personen 
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5. Afhalen individuele vaccins 
 
Er worden geen vials afgeleverd voor thuisvaccinatie door de huisarts. Enkel vaccins, klaargemaakt in spuiten met naald, klaar voor gebruik, worden afgeleverd.  
Enkel voor de vaccinatie op het terrein van ‘outreach’ groepen van minstens 20 personen, kunnen uitzonderlijk flacons afgeleverd worden door een 
vaccinatiecentrum. Het noodzakelijk aantal flacons dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden, klaargemaakte vaccins kunnen zorgen voor een aflevering 
van het exacte aantal benodigde vaccins. Deze flacons worden op basis van een voorschrift van de verantwoordelijke arts afgeleverd. Een namenlijst van de 
gevaccineerden zal a posteriori aan het vaccinatiecentrum bezorgd worden. Lees hiervoor ‘4. Voorschriftplicht’.  
 
Bij afhalen van de flacons wordt een ontvangstbewijs getekend met vermelding van de geleverde hoeveelheden en de verbintenis tot het terugbrengen van 
de lege flacons en spuiten. In het uitzonderlijke geval een aantal flacons of voorbereide spuiten niet werden toegediend, moeten deze samen met de lege 
spuiten en flacons, teruggebracht worden naar het vaccinatiecentrum. Deze mogen in GEEN geval nog toegediend worden in het vaccinatiecentrum maar 
moeten beschouwd worden als ‘verloren’ dosissen en moeten worden verwijderd. Dit is echter absoluut te vermijden 
 
De Federale SOP beschrijft de principes waar aan voldaan dient te worden. Raadpleegbaar via deze link 

 

6. Procedure bij afhaling 
 

6.1. Farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor: 

- De farmaceutisch expert verifieert het aantal bestelde vaccins, evenals het type 
- De farmaceutisch expert maakt de spuiten, klaar voor gebruik, klaar tegen het afgesproken uur, volgens de bestaande SOP 

Spuiten van Janssen worden voorbereid bij aankomst van de vaccinator. Dit verzekert dat de vaccinator zoveel mogelijk tijd krijgt voor de 
spuiten vervallen. 

- De farmaceutisch expert maakt het ontvangstbewijs klaar voor afhaling, met vermelding van het aantal,  batchnummer, lotnummer en 
transportvoorwaarden 

- De farmaceutisch expert zorgt voor vaccinatiekaartjes en stickers met lotnummer 
- De farmaceutisch expert registreert de bestelde vaccins in het voorraadbeheersysteem: 

o # spuiten voor VC mobiel team 
o # spuiten voor extern mobiel team 
o # spuiten teruggekomen van VC mobiel team 



7 
 

 

 
6.2. Huisarts/CRA/lid van het mobiel team die als vaccinator optreedt 

- controleert of het aantal bestelde spuiten klopt 
- ondertekent het ontvangstbewijs  (zie bijlage) 
- transporteert de vaccins in een koelbox 
- bevestigt hierbij de koude-keten te respecteren. De vaccins worden bewaard tussen 2-25°C  
- bevestigt hierbij de vaccins op correcte wijze te transporteren en te beschermen tegen schokken en licht 
- zorgt ervoor dat de vaccins voortdurend onder zijn toezicht zijn (niet onbeheerd in het voertuig achterlaten) 
- heeft aandacht voor het uitzicht en volume van het vaccin, en uiterste gebruiksuur  voor vaccinatie. 
- is verantwoordelijk voor de vaccinatie voor registratie in Vaccinnet. 

o Toediening en registratie door huisarts onder eigen RIZIV-nummer 
o Toediening en registratie door mobiel team onder RIZIV-nummer vaccinatiecentrum 
o Opgelet: noteer lotnummer/niet batchnummer 

- staat in voor de verwerking van het afval  
o Niet gebruikte vaccins en gebruikte en niet-gebruikte flacons, wordne teruggeleverd naar het vaccinatiescentrum voor vernietiging.  

 

7. Voorbereiding vaccins 
 
Bij de voorbereiding van vaccins voor mobiele vaccinatie (buiten een gemeenschap) wordt afgeweken van bepaalde in de SOP's beschreven richtlijnen. Voor 
mobiele vaccinatie moeten de volgende principes in acht worden genomen: 
 

 Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan vaccins waarvan slechts één dosis (Zoals het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson)) is vereist  
 Voorbereiding van het vaccin voor vervoer in spuiten uitsluitend in de voorbereidingsruimte van een vaccinatiecentrum  
 Voorbereiding van het aantal spuiten dat werkelijk zal worden toegediend binnen de houdbaarheidstermijn na de bereiding (afhankelijk van het 

soort vaccin)  
 Op de injectiespuit bevindt zich een etiket met ten minste de naam, het lotnummer ende vervaldatum en -tijd van het vaccin  
 Bewaring van de individuele klaargemaakte spuiten (met beschermkap), in een transportdoos die ze tegen schokken en licht beschermt  
 De overige bepalingen in de SOP's voor elk vaccin afzonderlijk worden nauwgezet opgevolgd  
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In het uitzonderlijke geval dat er flacons worden afgeleverd voor outreachende vaccinatie, dienen volgende principes in acht genomen te worden bij de 
voorbereiding op het terrein:  

 Voorbereiding gebeurt door een zorgverlener die reeds ervaring heeft met het voorbereiden van spuiten in een vaccinatiecentrum of die werd 
opgeleid door een farmaceutische expert. Indien dit niet kan, informeert de voorbereider zich aan de hand van dit draaiboek over de procedures van 
voorbereiden.  

 Voorbereiding van de spuiten gebeurt op een plaats waar zo aseptisch mogelijk gewerkt kan worden, met minstens een bereidingstafel, gebruik van 
ontsmettingsmiddelen en waar een temperatuur <25°C gegarandeerd wordt. 

 Voorbereiding gebeurt flacon per flacon en een aangeprikte flacon wordt volledig opgetrokken in spuiten. Er mogen dus geen aangeprikte flacons 
bewaard worden. 

 Voorbereiding van het aantal spuiten dat werkelijk zal worden toegediend binnen de houdbaarheidstermijn na de bereiding (afhankelijk van het 
soort vaccin) 

 Op de spuiten wordt een etiket gekleefd met naam en lotnummer van het vaccin (deze geleverd door de fabrikant kunnen gebruikt worden) en met 
vermelding van het uiterste gebruiksuur. 

 

8. Noodtrousse 
 
Huisartsen beschikken over een eigen noodtrousse met adrenaline. Voor de mobiele teams is een noodtrousse voorzien zoals beschreven in het medisch-
farmaceutisch draaiboek.  
Samenstelling van de noodtrousse voor de mobiele teams 
Voor de mobiele equipes wordt een noodtrousse voorzien 

 Voor de arts: 1 ampoule adrenaline en injectiemateriaal  (6 maand bij kamertemperatuur) 
 Voor de verpleegkundige: 2 x Epipen® 0,3mg of JEXT®  

Adrenaline ampoules kunnen maximaal 6 maand bij een temperatuur tot 25°C bewaard worden, de arts is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 
De autoinjectoren zijn houdbaar tot vervaldatum bij een temperatuur tot 25°C, niet in de koelkast. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de opvolging 
hiervan. 
 
De farmaceutisch expert is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de inhoud van de noodtroussses (stockbeheer) Hij wordt van het gebruik op 
de hoogte gehouden door de mobiele equipe.  
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9. Vaccinatie door mobiel vaccinatieteam 
 
Thuisvaccinatie bij individuele patiënten kan door een verpleegkundige uitgevoerd worden. Een arts blijft stand-by voor het geval van een mogelijke 
noodsituatie. Het is daarom aangeraden om met een arts in de regio waarin de thuisvaccinaties plaatsvinden, afspraken te maken over deze permanentie. 
Uiteraard kan de arts ook deel uitmaken van het mobiel team en mee de thuisvaccinaties uitvoeren. Op die manier is de permanentie van een arts in de 
regio waarin ook de verpleegkundige(n) actief zijn, gegarandeerd.  
 
Enkel wanneer de arts actief mee vaccineert, kan volgens het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de 
penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra, een vergoeding worden 
toegekend aan deze arts. Het stand-by/ van permanentie zijn, komt niet in aanmerking tot de vergoeding. 
 
Om deze werkwijze mogelijk te maken is het vereist dat de medisch expert een standing order voor het gebruik van adrenaline (en Epipen) bij anafylactische 
shock door verpleegkundigen uitwerkt. De SOP anafylaxie (beschikbaar gesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid) of de flowchart anafylaxie na 
vaccinatie van het IPSA (ter beschikking gesteld door het Regeringscommissariaat Corona) kunnen hiertoe dienen.  
 
Vaccinatie van meerdere personen op éénzelfde locatie gebeurt bij voorkeur door minstens 2 personen, waarvan 1 arts.  
 
Anamnese  
Eerst wordt de identiteit van de burger gecontroleerd aan de hand van de identiteitskaart. Controleer de naam en het rijksregisternummer.  
 
De huisarts geeft op voorhand 3 dingen door per patiënt (vanaf 23 april): 1) evaluatie door allergoloog wel/niet aangewezen, 2) vaccinatie in het ziekenhuis 
wel/niet aangewezen en 3) observatie na vaccinatie 15 of 30 minuten. Personen dat eerst geëvalueerd moeten worden door een allergoloog of gevaccineerd 
moeten worden in het ziekenhuis worden niet door het mobiel team gevaccineerd. Tijdens mobiele vaccinatie dient men wel rekening te houden met de 
nodige observatietijd: 15 of 30 minuten. 
 
De SOP gebeurt volgens de SOP anamnese. De arts wordt geïnformeerd indien er aandachtspunten aan het licht komen tijdens het anamnesegesprek.  
 
Zorg dat de burger een vaccinatiekaartje ontvangt met de naam, datum, vaccin-type en het lotnummer. Het kan fijn zijn om deze burgers ook een folder 
‘Wat na je vaccinatie?’ te bezorgen. Deze bestaat voor een 1-dosis schema van Janssen (link) en voor 2-dosis schema’s (link).  
 
Er worden geen vaccins terug gebracht naar het vaccinatiecentrum. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de thuisvaccinatie niet kon doorgaan (bv. 
wegens ziekte van de burger). Enkel wanneer het vaccin in een temperatuur-gelogde koelbox is bewaard, kan het door het mobiel team terug gebracht 
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worden naar het vaccinatiecentrum. Dit klaargemaakt vaccin kan nog toegediend worden in het vaccinatiecentrum mits er rekening wordt gehouden met 
maximale bewaartijd. Het teruggebrachte vaccin kan geregistreerd worden in het voorraadbeheersysteem onder “Aantal spuiten terug gekomen van VC 
Mobile team”. Het terugbrengen van vaccins is enkel mogelijk voor het mobiel team van het vaccinatiecentrum, niet voor individuele huisartsen aangezien er 
geen kwaliteitscontrole mogelijk is. 
 
Aandacht voor COVID-19-gerelateerde hygiënemaatregelen  
- Draag altijd een chirurgisch mondmasker  
- De patiënt dat het vaccin ontvangt draagt een mondneusmasker + andere personen in dezelfde ruimte  
- Hou 1,5m afstand, behalve bij het moment van de vaccinatie  
- Verlucht de ruimte indien mogelijk tijdens het bezoek  
- Heb aandacht voor handhygiëne (link) 

 

10. Terugkeer vaccins/flacons naar het vaccinatiecentrum 
 

Alle vaccins en flacons (leeg/vol) van mobiele teams of outreachende vaccinatie dienen teruggebracht te worden naar het vaccinatiecentrum voor 
vernietiging. 
 
De persoon die deze flacons in ontvangst neemt in het vaccinatiecentrum, controleert of het aantal teruggebrachte flacons overeenstemt met het aantal 
afgeleverde flacons. 
 
In het uitzonderlijke geval een aantal flacons of voorbereide spuiten niet werden toegediend, moeten deze samen met de lege spuiten en flacons, 
teruggebracht worden naar het vaccinatiecentrum. Deze mogen in GEEN geval nog toegediend worden in het vaccinatiecentrum, maar moeten beschouwd 
worden als “verloren” dosissen en moeten worden verwijderd. Dit is echter absoluut te vermijden. 
 
Ook wanneer deze bewaard waren in een temperatuur-gelogde koelbox worden deze bij terugkeer in het vaccinatiecentrum vernietigd. Teruggebrachte 
vaccins en flacons worden geregistreerd in het voorraadbeheersysteem onder “aantal spuiten teruggekomen van VC mobile team” 
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FORMULIER Bevestiging ontvangst vaccins voor thuisvaccinatie, mobiele vaccinatie of outreachende 
vaccinatie 
  
 Huisarts of lid mobiel team ……..…………………………………………………………………………………………………………………….,  
met RIZIVnr of adresgegevens  ...………………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
heeft ontvangen   
…………… gevulde spuiten van het vaccin ………………………………………… met lotnummer …………………………Batchnummer………………………… 
…………… gevulde spuiten van het vaccin ………………………………………… met lotnummer …………………………Batchnummer………………………… 
…………… flacons van het vaccin ………………………… met lotnummer ………………………… 
 
in een gesloten doos, afgeschermd van licht.  
  
ter beschikking gesteld door de verantwoordelijke farmaceutisch expert  ……………………………… ……………………………………… van Vaccinatiecentrum 
….................................................................................... 
 De farmaceutisch expert levert de gevulde spuiten in een gesloten doos, afgeschermd van licht. Elke individuele spuit draagt een aanduiding 
van het uur waarop het vaccin vervalt.  
  
De huisarts of het mobiel team is verantwoordelijk voor: 

 het transport van de vaccins in een koelbox  
 het bewaken van de koude keten (max 25°) 
 het gebruik van de vaccins voor het aangegeven vervaluur 
 de registratie in Vacinnet.  
 Het terugleveren van (lege) flacons en niet-gebruikte vaccins 

            Datum en  Handtekening huisarts/lid mobiel team 
  
           …………………………………………………………..



 

 


