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Over deze 
opleiding

• Opleiding wordt opgenomen, link volgt

• Focus op het farmaceutische luik

• Waar info terugvinden?
• www.laatjevaccineren.be

• www.apb.be > Info Corona > Vaccinatie > vaccins 
en vaccinatie in de apotheek > Vlaanderen

• FAQ

• IPSA / SSPF

• Je staat op mute☺

• Vragen via Q&A, niet via de chat

• Komt je vraag niet aan bod? Check de FAQ!

http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.apb.be/


Inhoud

• Logistiek en infrastructuur in de apotheek

• Bestellen en ontvangst vaccins en
materialen

• Bereiding van de vaccins en etikettering

• Anamnese

• Toedienen van vaccin

• Beheer van non-conformiteiten en
melding van kwaliteitsproblemen

• Noodtrousse

• Registreren in vaccinnet

• Q&A
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Logistiek en 
infrastructuur

in de apotheek 

• Afzonderlijke ruimte om te vaccineren

• Wachtruimte waar patiënt 15 min kan 

blijven zitten

• Aandacht voor:

• Hygiënemaatregelen

• Ruimte voor ontvangst en anamnese

• Bereidingsruimte

• Tijdens openingsuren = minstens 2 

personeelsleden





Ruimte voorbereiding vaccin

Aandachtspunten: 
RMA vaten,
Materiaal op 
voorhand bestellen

Hygiëne en afval

• Voldoende plaats om:
▪ aseptische verdunning,
▪ geen andere bereiding tijdens optrekken 

van de vaccins
▪ ononderbroken werken tijdens optrekken

• Correcte stockage ruimte benodigd materiaal
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Bookingstool

• Enkele voorbeelden maar 
individueel te bekijken

Aandachtspunten: 

Vaccineer enkel wanneer de 
bestaffing in de apotheek 
dit toelaat.

Groepeer en voorkom 
verspilling van vaccins 
(vb: 7 vaccins/flacon Pfizer. 
slechts 6 uur houdbaar)

Hygiëne en afval

• Skedjuul, calendly, progenda, via apotheek.be 
(begin april)….

• Afhankelijk van situatie in ELZ : oproeping en 
afspraak mogelijk via gedeelde applicatie / 
opportunistisch

• Voorzie voldoende tijd per vaccinatie

• Voorzie voldoende interval voor eventuele
bestelling
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• Op vandaag BXL >< VL

• BXL: Rechtstreekse levering mogelijk

• VL: Zal via vaccinatiecentrum verlopen

=> Afspraken met coordinerend farm exp.

=> Let op gevalideerd koel transport

Bestelprocedures
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Levering en 
controle

• Levering/afhaling vaccin-vials in secundaire verpakking

• Levering/afhaling toebehoren (spuiten,…)

• Controleer:

• Hoeveelheden (check bestelbon)

• Koel transport

• Lotnummers (firma)

• Label de omverpakking (secundaire verpakking)

=> Houdbaarheid

• Datum van ontdooien (vb: pfizer = 31 dagen houdbaar)

• Zorg voor een duidelijke organisatie in de koelkast (FEFO)

• Neem bestelling op in stock → via applicatie. In eerste 

instantie via xls register
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Medisch 
materiaal 

Omschrijving

Zero dead volume spuiten met 0,1-0,01ml markering OF 
gewone spuiten met even nauwkeurig en IM naalden met 
lengte van 2,54 cm

IM Naalden met lengte 3,8 cm ( obese patiënten)

Spuiten 2ml voor verdunning 

1 optreknaald (18G of 21G) per flacon

Flacons NaCl 0,9% 5 of 10 ml

alcoholswabs

Kleine etiketten : identificatie

Naaldencontainers / RMA containers

Alcohol voor steriel veld - handontsmetting



Instructies bereiding
vaccins (per type)

Print de procedures uit en hang ze op in de bereidingsruimte! 



Overzicht

eigenschappen

en 

houdbaarheid
vaccins





Aandachtspunten 

• In de eerste plaats – oefenen: ASEPTISCH werken
• Schort toe, handhygiëne, van links naar rechts, niet over geopende 

vials passeren, niet te veel luchtflow, naald en vial niet aanraken

• Stop ontsmetten

• Vaccins zijn gevoelig. 
• Mengen moet, maar niet schudden. (horizontaal vs vertikaal)

• Niet tikken op spuit om luchtbellen te verwijderen

• Opletten met laten vallen. Wat is non-conformiteit?

• Temperatuur

• lichtcondities

• Oefen thuis! Organiseer ev. een oefensessie in een 
vaccinatiecentrum, contacteer ervaren optrekkers. Oefen op 
fluimucil/aspegic

• Vaccins binnen de 6u na bereiden prikken! Reden: 
microbiologische contaminatie



1. Voorbereiding
-Etiketten afdrukken (batchnummer, identificatie

-Vial uit koelkast halen (laat op KT komen)

-Ontsmet handen

-Ontsmet steriel veld: van boven naar onder in S-vorm

-Materiaal klaarleggen per vial

-Aantal spuiten

-Ontsmettingsdoekje(s)

-Eventueel NaCl / optreknaald en spuit

-Nierbekkens

-Van links naar rechts werken

-Aseptisch werken



1. Verdunning

Verdunnen: enkel bij paarse

Comirnaty

Werk per vial, verdunning en 

klaarmaken 7 vaccins

- Zwenk flacon 10 x

- Visuele inspectie

- Open NaCl flacon

- Spuit 2 ml + 21 G naald : trek 1,8 ml op



1. Verdunning

- Verwijder metalen lipje vaccin flacon

- Ontsmet rubber gedurende 30 sec

- Spuit 1,8 ml voorzichtig in de flacon 
(weerstand) 

- Lees af bovenkant stamper

- Normaliseer luchtdruk (stamper naar
boven trekken)

- Verwijder optrekspuit (en naald)

- Zwenk 10 keer : raak rubber niet aan

- Visuele inspectie



2. Optrekken
spuiten

Zelfde principes gelden voor alle

vaccins. Alleen hoeveelheden

verschillen

- Onstmet vial

- Met een zero dead volume spuit, prik de 

vial aan

- Trek vaccin op : CAVE! 0,3 – 0,5 – 0,25ml

- Herhaal tot alle spuiten opgetrokken zijn



2. Optrekken
spuiten

Indien we niet met zero dead volume 
spuiten werken

- Laat spuit en optreknaald na verdunnen
zitten bij Mengen

- Verwijder de spuit, laat optreknaald zitten

- Koppel nieuwe injectiespuit aan

- Trek op

- Verwijder de spuit, zet daar IM naald
(23/25G) op

- Herhaal tot alle spuiten opgetrokken zijn

- Hergebruik optreknaald
- CAVE! Aseptisch werken



3. Afwerking

- Label de spuiten met etiket

- Leg voorzichtig in nierbekken

- Bescherm tegen licht

- < 25°C

- 6u houdbaar



4. Eindcontrole

Vrijgifte spuiten:

• Zorg voor kwaliteit - door apotheker

• In process controles inbouwen 

• Kleur (homogene suspensie)  voor en na eventueel verdunnen

• Controle volume verdunningsmiddel

• Controle gevulde spuiten, eindvolume, restvolume vials

• Reconciliatie materiaal voor/na: vaccins, vials, spuiten, naalden, 
etiketten

• Vial niet wegsmijten vóór controle

• ELKE SPUIT controleren!

• Volume!

• lucht/luchtbellen

• Concrete werkwijze lokaal te bepalen 

Registreer non-conformiteiten



Filmpje

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/

Info-Corona/Vaccinatie/Vaccins-en-vaccinatie-

in-de-apotheek/Vlaanderen/Pages/Vaccinatie-

in-de-apotheek---voorbereidend-werk.aspx
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Applicatie
bereidingsregister

• Invullen in applicatie/xls: 

• Lotnummer tray (firma)

• Toevoegen datum + uur ontdooien

• Toevoegen datum + uur verdunnen

• Inventaris 



Aanmaak 
Etiketten spuiten

• Applicatie genereert labels (excelfile niet = > vrije tekst via 
labelprinter)
• Af te printen op etiket 

• Maak type vaccin duidelijk bv. kleur etiket, fluostift …

• Etiket aan spuit 

Voorbeeld:

Label:  1c-18u15

+ LOTnummer fabrikant (in vaccinet+ inbrengen)

(+ APBnummer)

!! Labeling: 

• Verzekeren traceerbaarheid vaccins: batchnummer cfr lotnummer voor 
registratie

• Controle voor vaccinator: vaccin nog bruikbaar?

Intern batchnr.
(= vials die je samen bereidt –
gekoppeld aan lotnummer)

Type vaccin Vervaluur
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Stockbeheer • Belangrijk om zo accuraat mogelijke stock te hebben 
in functie van de vaccinatie
• Voer regelmatig inventaris uit (bv. bij starten en beëindigen van de 

dag) 

• Gebruik applicatie stockbeheer + bereidingsregister: 
• Aantal vials besteld / ontvangen

• Lotnummers geleverde vials

• Moment van bereiding

• Interne batchnummers (labelprints)

• Aantal bereide vaccins

• Voorschriften covid vaccin (CNK op naam patiënt indien toediening 
in de apotheek. Momenteel via dummyarts)



Temperatuurbeheer  

• Koelkast met  temperatuurslogger

• zie kwaliteitshandboek hoofdstuk “uitrusting”



Non 
conformiteiten
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Anamnese

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/SOP%20anamnese%20en%20vaccinatie%20volwassenen%2024%20dec%202021.pdf


Toedienen vaccin



• Anafylactische 

shock

• Reanimatie

➢ lessen IPSA

➢ SOP anafylaxie
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-

organisatie-van-een-vaccinatiecentrum

• Flowchart bij de hand
• Plaats om patiënt neer te leggen
• EHBO lokaal bereikbaar
• Oproep 112 : Ambulance + MUG
• Noodmedicatie
• Materiaal?

• Bloeddrukmeter
• saturatiemeter

• Fris Basic Life Support op. (elk lid)





Samenstelling noodtrousse

• 2x Epipen 0,3mg of JEXT

• 1 ampoule adrenaline (0,5ml)

• Spuit van 1ml

• IM naald 21G

• Orale antihistaminica

• Reeds gekoelde (diepvries) cold/hot pack



Aandacht in 
het 
draaiboek:

• Medische fouten rapporteren

• Prikaccidenten

• Bereidingsfiches, 

houdbaarheidstabellen : Update 



Registratie in vaccinnet

- Farma Forms door FarmaFlux

- Beschikbaar via alle softwarepakketten

- vaccination@farmaflux.be

•Tot slot

mailto:vaccination@farmaflux.be


Farma Form

Binnen de 48 uur wordt het 

certificaat gegenereerd voor de 

patiënt



First things 
first!
Onboarding 
Vaccinnet

www.vaccinnet.be

http://www.vaccinnet.be


Wat kan je nu 
al doen?

Check of je gegevens correct zijn via 
MyRiziv

Google > MyRiziv

Check zeker e-mail adres en
telefoonnummer!


