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Vaccinateur vaccinatiecentrum (M3) 
  
Jij bent vaccinateur in het vaccinatiecentrum en samen met de verpleegkundig coördinator en de 

toezichthoudend arts het directe aanspreekpunt voor de burgers die een vaccin toegediend krijgen.  
 
Je blijft altijd rustig en werkt gestructureerd en oplossingsgericht. Je overlegt proactief met de 

verpleegkundig coördinator om mogelijke problemen te voorkomen. Je bespreekt tevens 

veelvoorkomende vragen en geeft suggesties om dit op te lossen. Zo kan de (medische) werking van 

het vaccinatiecentrum verder worden geoptimaliseerd. 
 
 
Profiel 
 

• Verpleegkundige of arts 

• Vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018 

• Uitbreiding van de bevoegdheid om te vaccineren voor tandartsen, apothekers en kinesisten 
kan indien onderstaande voorwaarden samen voldaan zijn:  

o Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren 
o De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk 

bij de verpleegkunde aansluit  
o Werken binnen een gestructureerd zorgteam 
o Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende 

verpleegkundige 
o Het geven van een voorafgaande opleiding 
o Toezicht door de coördinerend verpleegkundige 
o Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

• Ingeënt zijn tegen hepatitis B en voldoende antistoffen hebben.  
 

 
Jouw taken 

 
1. Bij aanvang wordt je gebriefd door de verpleegkundig coördinator (of een ander lid van het 

medisch team).  

  

2. Je staat in voor het toedienen van het vaccin in één van de 8 vaccinatie-lijnen conform de 

vaccinatie procedure (zie Bijlage 1: Procedure vaccinatie).  

Per lijn zijn er 2 vaccinatieboxen waar je gebruik van maakt. 

• Er zal telkens een burger aan het wachten zijn in één box terwijl je in de andere box 

een andere burger vaccineert. 

De burgers worden door een steward begeleid naar een vrije box.  

 
3. Je communiceert met de stewards die instaan voor observatie van de burgers in de 

wachtzone na de vaccinatie-box. Je hebt aandacht voor burgers die onwel worden tijdens 



  Versiedatum: 29-3-2021 19:13 

het vaccineren en geeft de nodige informatie over specifieke observaties die bij de burgers 

moeten worden uitgevoerd in de wachtzone. Je meldt aan de stewards wanneer een burger 

slecht te been, slechtziend of slechthorend is.  
 
 

4. Je staat in nauw contact met de verpleegkundig coördinator en de toezichthoudend arts en 

vraagt hulp indien nodig.  

• Je kan beroep doen op een steward met een walkie in elke lijn om de arts of 
verpleegkundig coördinator op te laten roepen indien deze niet in jouw buurt zijn 

 
5. Jij zorgt ervoor dat de medisch-hygiënische processen correct verlopen op jouw werkplek.  

 

6. Je staat in voor het opruimen van je werkpost aan het einde van de shift. Je gooit het zakje 

van de vuilbak en de inhoud van de papiermand in de desbetreffende vuilbakken die je kan 

vinden tussen vaccinatielijn 4 en vaccinatielijn 5. De lege papiermand zet je terug op zijn 

plaats.  

• Volle naaldcontainers kan je meegeven met de apotheek verantwoordelijke.  

• In de papiermand deponeer je enkel blaren. Deppers en tissues horen in de vuilbak.  
 

7. Aan het einde van je shift zorg je voor het ontsmetten van uw werkruimte (tafels, stoelen, 

gordijntjes).  

 

8. Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst van de (nieuwe) vaccins die bestemd zijn voor 

uw vaccinatiepost. De vaccins zullen steeds op het uur geleverd worden door de 

farmaceutisch verantwoordelijke en een medewerker van de security. 

Vaccins worden getransporteerd in (ongekoelde) koelboxen. De farmaceutisch 

verantwoordelijke wisselt steeds een lege koelbox met een koelbox waarin de voorbereidde 

spuiten met het vaccin in bewaard zijn. De koelbox hang je aan de haak onder uw laptop 

zodat deze steeds in het zicht hangt voor beide vaccinatieboxen.  

 

9. Pas steeds goede handhygiëne toe volgens het ‘Gel-in Gel-out’ principe: voor een nieuwe 

burger, na toediening van het vaccin en bij verlaten van de vaccinatieruimte.  

 

10. Bij uitstel/weigering van vaccinatie verwijs je de burger naar een steward voor begeleiding 

naar het infopunt. Daar kan de burger een nieuwe afspraak vastleggen of de annulatie 

registreren. 

 
11. Bij pauze of sanitaire stop verwittig je de coördinerend verpleegkundige zodat deze tijdelijk 

je functie kan overnemen.  

 

 
Uitrusting/materiaal 
 

• Je ontvangt een rood hesje ter identificatie als zorgverlener. Je mag steeds je eigen schort 
aandoen onder dit hesje.   
 

• De nodige materialen voor de vaccinatie worden ter beschikking gesteld  
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Procedures 
 

 

1. Toedienen van het vaccin 
 
➔ Zie Bijlage 1: Procedure vaccinatie 

 
 

2. Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
➔ Zie Bijlage 2: Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
 

3. Uitstel COVID-19 vaccinatie 
  

➔ Zie Bijlage 3: Wanneer niet vaccineren 
 
 

4. Informatie over de vaccins (bij vragen)  
 

➔ Zie volgende website van het FAGG 
 
 

5. Burger wordt onwel  
Je verwittigt onmiddellijk de verpleegkundig coördinator en dient de eerste zorgen toe. Je 
blijft ten allen tijde bij de patiënt tot de verpleegkundig coördinator of arts ter plaatse is.  
 

 
6. Prikaccident   

 
➔ Zie Bijlage 4: Procedure prikaccident – accidenteel bloedcontact 

 
 

7. Brandalarm  
Bij aanvang van je shift weet je waar de nooduitgangen zich bevinden, waar brandhaspel en 

brandblussers hangen. Het openen van nooddeuren doe je met verbreken van het glas bij de 

rode drukknoppen bij deze nooddeuren. 

 
Je zorgt ervoor dat elke patiënt onder jouw verantwoordelijkheid het vaccinatiecentrum heeft 

verlaten. Je vat hiertoe post aan het afgesproken verzamelpunt en zorgt ervoor dat patiënten 

niet meer naar binnen gaan om, bijvoorbeeld, persoonlijke spullen die achterbleven alsnog te 

halen. Je registreert de aanwezige patiënten aan het verzamelpunt en communiceert proactief 

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
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met de medisch verantwoordelijke over de aanwezigheid van jouw patiënten. Neem altijd 

voldoende afstand en denk te allen tijde aan je eigen veiligheid. 

 

Meer informatie is beschikbaar in het noodplan.  
 
 

8. Rolstoel  
Er zijn rolstoelen beschikbaar. Indien nodig stuur je met deze persoon een steward mee 

die het hele vaccinatietraject meeloopt. 
 
 

9. Agressie  
Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressieve persoon.  
Je laat onmiddellijk de bewaking en de centrummanager oproepen via een steward.  

 
 

10. Hesjes  
Na einde shift hang je jouw ontvangen hesje uit op een kapstok in de garderobe, je ontsmet 

deze met een alcoholspray zodoende deze terug inzetbaar zijn voor de volgende dag.  
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Bijlage 1: Procedure vaccinatie 
 
Algemeen 

 

1. Verwijder alle juwelen van uw beide polsen, handen, vingers en nagels.  

 

2. Handontsmetting voor en na elk contact met een burger.  

 

3. Draag steeds handschoenen bij contact met de burger wanneer u wondjes hebt aan de 

handen, vingers of het nagelbed. Zo u geen wondjes hebt aan handen, vingers of het 

nagelbed mag u steeds kiezen om ook handschoenen te dragen. 

 

4. U draagt steeds een chirurgisch mondmasker in het vaccinatiecentrum 

 
5. Laat nooit je spuitjes alleen achter zonder medisch toezicht! 

 
6. De vaccin-spuiten mogen niet geschud worden! De vaccins worden onstabiel eens geschud 

 
7. Het AstraZeneca-vaccin moet beschermd worden van het licht.  

 

 
Voorbereiding 

 

8. Sluit beide gordijntje van de vaccinatiebox alvorens te beginnen.  

 

9. Ontsmet je handen.  

 

10. Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden daarop binnen handbereik.  

 

11. Informeer de burger steeds over de verschillende stappen die u gaat uitvoeren.  

 

12. Laat de burger reeds de prikplaats op de rechterbovenarm (Intramusculair in de deltoid-

spier) – of aangegeven alternatief - voldoende vrij maken indien nog niet gebeurd. Laat de 

begeleider van de burger of de steward hierbij helpen zo nodig.  

• Indien de rechterarm niet mogelijk is (bv. Na mammacarcinoom), dan kan de 

linkerarm gebruikt worden. Wanneer vaccinatie in de beide armen niet mogelijk is, 

kan inenting in de anterolaterale kant van het bovenbeen (m. Vastus lateralis) een 

alternatief zijn. Deze info kan je terugvinden in Mediris nadat je de patiënt hebt 

gescand en wordt geregistreerd door de medische administratie (voorgaande stap).  
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13. Neem het eID of het elektronisch toegangsbewijs van de patiënt samen met de spuit en 

registreer de vaccinatie in Mediris met behulp van de barcode scanner. Controleer of er 

aandachtspunten werden geregistreerd bij de medische anamnese mbt de vaccinatie 

(anticoagulantia, astma, gekende allergie).  

• Volg hierbij het stappenplan/handouts van Mediris (aparte bijlage; beschikbaar in 

het vaccinatiecentrum) 

 

14. Controleer het vaccin en de gegevens van de burger:  

• Juiste vaccinatielijn (obv type vaccin en dosis) 

• naam en geboortedatum burger  

• Merk – vervaldatum/tijdstip - kleur en substantie – hoeveelheid - toedieningswijze 

van de spuit 

i. AstraZeneca: 0,5 ml 

ii. Pfizer (Comirnaty): 0,3ml 

iii. Moderna: 0,5ml 

• Batchnummer correspondeert met lotnummer in het bereidingsregister in 

registratieformulier 

 

15. Iets mis met het vaccin voor de toediening? Bv. vervaluur is overschreden, vaccin is 

gevallen… → breng de farmaceutisch expert op de hoogte via de steward in de zone tussen 

anamnese en vaccinatie. Vaccineer de burger niet met dit vaccin. 

 

Toediening 

 

16. Palpeer de injectieplaats (palpeer de humeruskop en plaats daaronder 2 tot 3 vingers) en 

controleer of de injectieplaats schoon en droog is. 

 

17. Ontsmetten van de injectieplaats is niet noodzakelijk.  

 

18. Neem de geselecteerde spuit welke u zopas geregistreerd hebt.   

• Bij zeer obese patiënten is het geadviseerd om een 21G naald te gebruiken (liggen in 

de vaccinatiebox). Standaard zit er een 23G naald op de spuit 

 

19. Verwijder het dopje van de naald.  

 

20. Neem de spuit in de injecterende (dominante) hand.  

 
21. Span met de andere hand de huid met de duim en wijsvinger van de vrije hand. 

 

22. Steek de naald met een snelle beweging loodrecht in de spier. Aarzel hier niet bij en doe dit 

ook niet traag. Het langzaam aanprikken is juist pijnlijker voor de patiënt. Afhankelijk van de 

morfologie van de patiënt prik je de naald minder diep of juist dieper in de spier. 

 

23. Laat de huid los. 
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24. Fixeer de spuit en naald met de andere hand om onverwachte bewegingen op te vangen. 

 
25. Spuit de vloeistof langzaam en regelmatig in. 

 

26. Aspireren na injectie is niet nodig.  

 

27. Trek de naald uit de huid (houd een gaasje voor de opvang van een eventuele bloeddruppel 

gereed). 

 

28. Gooi de naald in de naaldcontainer. Gebruikte vaccinatiespuiten ZONDER naald mogen na de 

registratie bij het niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) 

• Wanneer gewerkt wordt met zero dead volume spuiten kan de naald niet 

ontkoppeld worden. Gooi in dit geval de gehele spuit in de naaldcontainer. 

 
29. Breng een pleister aan op de prikplaats. In geval van anticoagulantie breng je een klein 

drukverband aan en geef je aan dat de burger 2 minuten goed moet afduwen.  

 

 
Afwerking 

 
30. Laat de burger de prikplaats terug bedekken. Laat de begeleider van de burger hierbij helpen 

zo nodig. 

 

31. Informeer de burger over volgende klachten die kunnen optreden: matige pijn op de 

injectieplaats (meestal zonder roodheid en zwelling), vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, 

rillingen, gewrichtspijn, koorts. 

 

32. Informeer de burger dat er een wachtruimte is achter de vaccinatie-box, waar de burger 15/ 

30 minuten dient te verblijven ter observatie van eventuele nevenwerkingen. Dit wordt 

reeds door de medische anamnese genoteerd op het e-ticket van de burger. Burgers die 

extra in de gaten worden gehouden, dienen op de achterste rij plaats te nemen, dicht bij het 

medische toezicht. 

 

33. Pas handhygiëne toe. 

 
34. Open de gordijntjes van de box. 

 
35. Verplaats je bijgevolg naar jouw 2e vaccinatie box om de reeds wachtende burger te 

vaccineren.  
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Bijlage 2: Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
Mogelijke bijwerkingen 
 

Algemeen 

 

1. Zoals bij alle geneesmiddelen, kunnen vaccins bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen 

niet voor bij iedereen. De bijwerkingen kunnen meer uitgesproken zijn bij het toedienen van 

een tweede dosis en bij mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. 

 

2. De bijwerkingen zijn meestal licht tot matig, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, 

spierpijn, rillingen, gewrichtspijn of een reactie op de plaats waar het vaccin werd 

ingespoten zoals roodheid, pijn of zwelling.  

 

3. Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele dagen of kunnen worden verlicht door het 

innemen van pijnstillers of koortswerende middelen aan de gebruikelijke dosis. Als de milde 

bijwerkingen langer dan 48 tot 72 uur aanhouden is het aanbevolen dat de burger de 

huisarts contacteert. 

 

4. In zeldzame gevallen kan ook een ernstige bijwerking optreden. De kans op een ernstige of 

langdurige bijwerking is heel laag, maar kan niet worden uitgesloten. Dit geldt niet alleen 

voor de COVID-19-vaccins, maar voor alle vaccins of geneesmiddelen. 
 

Postvaccinatieverschijnselen 

 

1. Tijdens de vaccinatie moet men bedacht zijn op flauwvallen van deelnemers, zoals dat altijd 

bij vaccineren het geval is. Door hier vooraf naar te vragen kan er tijdens en na het 

vaccineren op geanticipeerd worden. 

 

2. Anafylactische reacties zijn uitermate zeldzaam. Symptomen van anafylaxie kunnen zijn: 

stridor, bronchospasme, shock (rode, klamme en warme huid, met name aan de 

extremiteiten, rillerig, snelle en weke pols, lage tensie), angio-oedeem, zwelling 

neusslijmvlies, jeukend gevoel in de mond, met name verhemelte en tong(later hele 

lichaam), urticaria, jeuk/erytheem, mictie-en/of defaecatiedrang, misselijkheid/ buikpijn/ 

braken. In geval van afwezige of falende ademhaling en/of circulatie moet met spoed de 

ambulance ingeschakeld worden (met MUG-assistentie) en moet gestart worden met 

reanimatie via mondneusmasker en ballon.  Zie SOP anafylaxie achteraan.  

 
3. Als de milde bijwerkingen langer dan 48 tot 72 uur aanhouden, bij alarmsymptomen (o.a. 

benauwdheid, kortademigheid, hoge en aanhoudende koorts), bij andere symptomen die op 
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COVID-19 kunnen wijzen (o.a. gebrek aan reuk- of smaakzin, hoest) of bij een recent contact 

met een bevestigd COVID-19 geval (hoog-risico contact), is het aanbevolen dat de burger de 

huisarts contacteert. 

 

Wat te doen bij optreden van bijwerkingen na toedienen van het vaccin 
 

1. Stel de patiënt gerust.  

 

2. Lichte/matige reactie (traag progressief oedeem, jeuk, urticaria) beperkt tot 1 symptoom 

a. informeer de verpleegkundig coördinator, burger moet naar EHBO-lokaal 

i. in EHBO-lokaal: controleer vitale functies en bloeddruk; 

ii. stel gerust en observeer gedurende 30 tot 60 minuten; 

iii. dien antihistaminicum per os toe (cetirizine). 

 

3. Ernstige reactie (bronchospasme, hypotensie, oedeem) 

a. informeer de verpleegkundig coördinator, burger moet naar EHBO-lokaal 

i. volg SOP anafylaxie, bel 112; vraag MUG 

ii. controleer vitale functies en bloeddruk; 

iii. plaats in veiligheidshouding met benen omhoog (liggend/halfzittend bij 

dyspnoe); 

iv. dien antihistaminicum per os toe; 

v. dien adrenaline 0,3 à 0,5 ml IM of diep SC toe. 

 

4. Cardiovasculaire shock of zeer ernstige dyspnoe 

a. informeer de verpleegkundig coördinator, burger moet naar EHBO-lokaal 

i. volg SOP anafylaxie, bel 112, vraag mug; 

ii. controleer vitale functies en bloeddruk; 

iii. plaats in veiligheidshouding met benen omhoog (liggend/halfzittend bij 

dyspnoe); 

iv. dien adrenaline 0,3 tot 0,5 ml IM of diep SC toe; 

v. ondersteun vitale functies; startreanimatie indien vereist; 

1. Beademing in corona-tijden moet met een ballon! 

vi. herhaal toediening epinefrine 0,3 tot 0,5 ml IM of diep SC indien nodig in 

afwachting van het MUG. 

vii. (Best IV-toediening van Epinefrine laten voor MUG) 

 

Indien de patiënt niet kan verplaatst worden: bel de zoneverantwoordelijke en spreek af dat men de 

patiënten komt afvoeren met een brancard naar de EHBO post.  

 

5. Noteer steeds volgende gegevens in het EHBO register (op de PC in de EHBO post) en meldt 

de bijwerking via het FAGG:  

a. het tijdstip van optreden van de bijwerking 

b. soort bijwerking(-en) 

c. hoe uitgebreid is de bijwerking?  

d. Overige bevindingen of observatie 

e. https://famhp-vons.acc.pub.vascloud.be/nl/form/CVH 

https://famhp-vons.acc.pub.vascloud.be/nl/form/CVH
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Bijlage 3: Wanneer niet vaccineren 
 
Uitstel van vaccinatie 
 
1. Burger had ooit een onmiddellijke of ernstige allergische reactie na een vorig vaccin of had 

na inname van een geneesmiddel dringende medische zorg nodig.  

• Burger dient eerst de huisarts te raadplegen die groen licht moet geven.  

 

2. Een burger bij wie aan de ingang van het vaccinatiecentrum 2 keer een temperatuur van 

≥38°C door de steward wordt gemeten, krijgt geen toegang tot het vaccinatiecentrum. Na 2 

verhoogde temperatuurcontroles wordt de arts erbij geroepen om de verhoging te 

bevestigen 

• Een nieuwe afspraak wordt gemaakt minstens twee dagen later. De burger wordt 

aangeraden om bij aanhoudende koorts (38°C) of ziekteverschijnselen een arts te 

raadplegen. In geval van aanhoudende koorts (38°C) of ziekteverschijnselen wordt de 

vaccinatie dan weer uitgesteld tot 14 dagen na genezing. Een nieuwe afspraak maken, 

gebeurt best pas op een moment dat de verschijnselen gedurende 48 uren verdwenen zijn. 

  
3. Burgers die COVID-19 ziekteverschijnselen vertonen, krijgen geen toegang tot het 

vaccinatiecentrum en worden aangeraden een arts te raadplegen.  

• De vaccinatie wordt uitgesteld tot ten vroegste 14 dagen na genezing. Een nieuwe afspraak 

maken, gebeurt best pas op een moment dat de verschijnselen gedurende 48 uren 

verdwenen zijn. 

  
4. Burgers met een positieve PCR-of antigen test voor SARS-CoV-2 met symptomen  

• De vaccinatie wordt ten vroegste 14 dagen na genezing van de symptomen toegediend. 

Een nieuwe afspraak maken, gebeurt best pas op het moment dat de verschijnselen 

gedurende 48 uren verdwenen zijn. 

  
5. Burgers met een positieve PCR- of antigen test voor SARS-CoV-2 zonder symptomen  

• De vaccinatie wordt ten vroegste 14 dagen na afname van de test toegediend. 
  

6. Burgers die in quarantaine zitten (bv. huisgenoten van een persoon die recent positief 

testte), krijgen geen toegang tot het vaccinatiecentrum 

• De vaccinatie wordt uitgesteld tot de quarantaineperiode die volgens de geldende 

maatregelen is opgelegd, voorbij is. 

 

7. Burgers die langdurige klachten houden na het doormaken van COVID-19 (zoals 

vermoeidheid en dergelijke) 

• De vaccinatie kan uitgesteld worden tot 4 weken na het begin van de symptomen. Als er 

een verslechtering van de gezondheidstoestand is kan dat een reden zijn om de vaccinatie 

uit te stellen, zodat helder blijft waar klachten door veroorzaakt worden. 
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8. Burgers die recent werden gevaccineerd ter preventie van een andere aandoening kunnen ten 
vroegste na 14 dagen een COVID vaccin ontvangen.   
 

9. Corticoïden  
 

Mensen die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld zijn met corticoïden 

kunnen veilig gevaccineerd worden, aangezien het COVID-19-vaccin geen levend viraal 

materiaal bevat. De timing van de vaccinatie vraagt wel aandacht, want deze corticoïden 

onderdrukken het immuunrespons. Om de effectiviteit van vaccinatie goed te laten 

verlopen is het goed om de vaccinatie uit te stellen tot de corticoïden minstens 4 weken 

zijn stopgezet. 
 
10. Monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19-antistoffen  

 

Bij mensen die een ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en behandeld werden met 

monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19 -antistoffen (passieve 

immuniteit), moet een interval van 2 à 3 maanden gerespecteerd worden na de behandeling. 

Men verwacht immers dat de immuunreactie onvoldoende zal zijn door circulerende 

antistoffen. 
 
11. Volledige anesthesie  

 

Een geplande medische ingreep onder volledige anesthesie kan een reden zijn om een 

vaccinatie uit te stellen. Een minimuminterval van 48 uur wordt gehanteerd tussen inenting 

en (volledige) anesthesie.  
 

Na een medische ingreep onder anesthesie kan onmiddellijk gevaccineerd worden. Ook als er 

in verband met de ingreep regulier plasma of immunoglobuline is toegediend, wordt bij 

vaccinatie met het COVID-19-vaccin geen interval aangehouden. 
 
 
Contra-indicaties 
 

De verantwoordelijke arts in het vaccinatiecentrum is eindverantwoordelijke voor het 

stellen van contra-indicaties. Als de behandelende arts van een patiënt intramusculair 

vaccineren afraadt, neemt de verantwoordelijke arts in het vaccinatiecentrum contact op 

met de behandelende arts om te overleggen of de vaccinatie kan toegediend worden. 

 

Absolute contra-indicatie 

 

1. Een absolute contra-indicatie is een aangetoonde ernstige allergische reactie (= anafylactische 
shock ) voor één van de bestanddelen van het vaccin of een aangetoonde ernstige allergische 
reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin. Het is niet de bedoeling dat deze 
allergieën geëvalueerd worden in het vaccinatiecentrum, dit moet vooraf gebeuren. Lokale en 
milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie 
zijn geen contra-indicatie. 
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Aandacht aangewezen 

 

2. Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. 
Epilepsie wordt niet vermeld als aandachtspunt in de bijsluiters van Pfizer en Moderna. Bij 
personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, kan de arts een 
afweging maken tussen de voor-en nadelen van de COVID-19-vaccinatie en zo nodig contact 
opnemen met de behandelende arts. 

 

3. Voor mensen met ernstige immuunstoornissen (immuundeficiënties, hematologische 
aandoeningen, gebruik van immunosuppressiva of cytostatica) of HIV (ongeacht aantal CD4-
cellen) moet de behandelend arts akkoord zijn om een vaccin te laten zetten. De verwachting is 
dat de mRNA-vaccins bij deze groep patiënten veilig zijn.  Het risico van bijwerkingen van 
vaccinatie weegt bovendien niet op tegen het risico van het doormaken van COVID-19. 
 

4. Bij personen met ongecontroleerd astma of een systemische mastocytose is voorzichtigheid 
aangewezen. Zij hebben een groter risico op een ernstige allergische reactie en daarom is het 
aangeraden dat de behandelende arts de afweging maakt of vaccinatie (in het 
vaccinatiecentrum) veilig kan gebeuren. Indien deze personen gevaccineerd worden, dienen zij 
30 minuten na vaccinatie onder medisch toezicht te blijven.   

 

5. Zowel aangeboren als verworven (door medicatie) verhoogde bloedingsneiging is een relatieve 
contra-indicatie voor intramusculair vaccineren in verband met een verhoogde kans op 
spierbloedingen. Het verloop van voorgaande vaccinaties is richtinggevend om al dan niet te 
vaccineren tegen COVID-19. 

 

6. Lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige 
vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie na een 
eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft. 
 

Koorts na vaccinatie 

Paracetamol kan preventief ingenomen worden tegen koorts na de vaccinatie. 

 
 
Geen uitstel van vaccinatie nodig 
 
1. Bloed- en plasmaproducten 

 
Na toediening van gewone bloedproducten of plasmaproducten is geen uitstel van de vaccinatie 
nodig. 
 
2. Medische ingreep/ anesthesie 
 
Na een medische ingreep onder anesthesie kan onmiddellijk gevaccineerd worden. Ook als er in 
verband met de ingreep regulier plasma of immunoglobuline is toegediend, wordt bij vaccinatie met 
het COVID-19  -vaccin geen interval aangehouden. 
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3. Borstvoeding 
 
Borstvoeding biedt aanzienlijke gezondheidsvoordelen voor de vrouw en hun kinderen die 
borstvoeding krijgen. De WHO stipuleert dat de werkzaamheid van het vaccin naar verwachting 
vergelijkbaar zal zijn bij vrouwen die borstvoeding geven als bij andere volwassenen. Er zijn echter 
geen gegevens over de veiligheid van COVID-19  -vaccins bij vrouwen die borstvoeding geven of over 
de effecten van mRNA-vaccins op kinderen die borstvoeding krijgen. Aangezien het Pfizer-vaccin 
geen levend virusvaccin is en het mRNA de kern van de cel niet binnendringt en snel wordt 
afgebroken, is het biologisch en klinisch onwaarschijnlijk dat het een risico vormt voor het kind dat 
borstvoeding krijgt. Op basis van deze overwegingen kan een vrouw die borstvoeding geeft een 
vaccin worden aangeboden. 
 
4. Zwangerschap 
 
Er is door de HGR geoordeeld dat zwangere vrouwen kunnen gevaccineerd worden. (Dit is 
overeenkomstig de WGO-aanbeveling voor mRNAvaccins, en sinds 10/2 ook voor het AstraZeneca 
vaccin.) Vaccinatie is vooral aangewezen voor vrouwen die als zorgverlener werken, een verhoogde 
blootstelling op COVID-19 hebben of vrouwen met co-morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep 
voor een ernstige COVID-19 behoren. 
 
In het geval dat een vrouw meedeelt dat zij zwanger is en vraagt of zij gevaccineerd mag worden 
mag zij geïnformeerd worden naar het volgende: 
 

Er is door de Hoge Gezondheidsraad geoordeeld dat zwangere vrouwen kunnen gevaccineerd 
worden. (Dit is overeenkomstig de WGO-aanbeveling voor mRNAvaccins, en sinds 10/2 ook 
voor het AstraZeneca vaccin.)  
 
Vaccinatie is vooral aangewezen voor vrouwen die als zorgverlener werken, een verhoogde 
blootstelling op COVID-19 hebben of vrouwen met comorbiditeiten waardoor zij tot een 
risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren. 
 

Heeft de vrouw meer vragen? Dan moet zij deze bespreken met haar huisarts. De medisch 
toezichthoudende verantwoordelijke wordt hiervoor niet bijgehaald. 
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Bijlage 4: Procedure prikaccident – accidenteel bloedcontact 
 

Wat verstaan we onder accidenteel bloedcontact?  

• Verwonding door een scherp medisch instrument dat in contact is geweest met bloed of 

bloedhoudend lichaamsvocht, vb. naald. 

• Slijmvliescontact (mond, neus, ogen) door spat met bloed of bloedhoudend 

lichaamsvocht. 

• Niet-intacte huid (wonde) in contact met bloed of bloedhoudend lichaamsvocht. 

• Bijtwonde. 

 

Mogelijke gezondheidsrisico’s na accidenteel boedcontact 

Naast de onmiddellijke gevolgen van een wondinfectie bestaat er een mogelijke besmetting met 

door bloed overdraagbare ziekteverwekkers. Vooral prikongevallen met een naald vormen een 

risico. Hoewel meerdere infectieziekten via het bloed kunnen worden overgedragen, gaat de 

grootste bezorgdheid uit naar hepatitis B, hepatitis C en HIV. Uit opvolging van prikongevallen met 

besmet bronbloed, weet men dat het risico voor hepatitis B (voor een persoon zonder vaccinatie) 

zo’n 30%, voor hepatitis C zo’n 3%, voor HIV zo’n 0.3% bij een prikongeval en 0.09% bij slijmvlies-

contact bedraagt. Tegen hepatitis B kan men zich laten vaccineren, tegen hepatitis C en HIV niet. 

 

Hoe een prikongeval bij vaccinatie voorkomen? 

• Zorg voor een geschikte naaldcontainer binnen handbereik zodat de naalden 

onmiddellijk kunnen worden weggegooid; 

• De naalden nooit herkappen; 

• De naaldcontainer maar voor ¾ vullen; 

• Sluit de naaldcontainer met de tijdelijke sluiting bij transport en gebruik de definitieve 

sluiting op het ogenblik van definitieve verwijdering;  

• Gebruik in elk geval handschoenen wanneer je zelf verwondingen of vochtige letsels ter 

hoogte van de handen hebt. 

 

Wat bij contact met bloed door een prikongeval? 

• Contacteer de verpleegkundig coördinator  

• EHBO 

o Laat de wonde hevig bloeden onder warm stromend water ! Het is belangrijk het 

bloed uit de wond te laten vloeien maar zeker niet erop te drukken omdat 

hierdoor het besmettingsrisico verhoogd wordt. 

o Reinig de wonde met water en zeep 

o Ontsmet de wonde met een alcoholische oplossing en dek de wonde steriel af 

o Het is belangrijk het bloed uit de wond te laten vloeien maar zeker niet erop te 

drukken omdat hierdoor het besmettingsrisico verhoogd wordt. 

• Melding  
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Toezichthoudend medisch verantwoordelijke 

o De medewerker meldt het accidenteel bloedcontact aan de toezichthoudend 

medisch verantwoordelijke.  

o De toezichthoudend medisch verantwoordelijke plant zo snel mogelijk na het 

prikongeval een bloedafname voor de medewerker en -indien gekend- voor de 

persoon waarvan het bloed afkomstig is. Bloedafnamen nemen plaats in een 

medisch centrum of bij de huisarts.  

o De persoon waarvan het bronbloed afkomstig is, dient het formulier in verband 

met geïnformeerde toestemming in te vullen en te ondertekenen.  

o Uit te voeren bloedanalyses:  

▪ HIV type 1 +2 Antilichaam Screening  

▪ HIV p24 Antigen 

▪ Hepatitis B surface Antige 

▪ Hepatitis B surface Antilichaam  

▪ Hepatitis B Core Antilichaam  

▪ Hepatitis C Anitlichaam  

▪ AST, transaminase  

▪ ALT, transaminase  

▪ Gamma GT  

o De toezichthoudend medisch verantwoordelijke volgt de resultaten op.  

Centrumverantwoordelijke  

o De medewerker meldt het accidenteel bloedcontact ook aan de 

centrumverantwoordelijke.  

o De centrumverantwoordelijke doet aangifte van het arbeidsongeval aan de 

verzekering (ook factuur van labo-onderzoek dient nadien naar verzekering 

gestuurd te worden). 

• Opvolging  

 

Afhankelijk van de bloedresultaten volgt er eventueel verdere actie indien er nood is aan een 

preventieve behandeling. 

o Bij een ongeval met risico op hepatitis B maakt men een onderscheid tussen 

werknemers die wel of niet gevaccineerd werden tegen hepatitis B. Bij niet-

gevaccineerde werknemers dient overwogen te worden om hepatitis B 

antistoffen toe te dienen. Dit liefst binnen 24 uur. Deze bieden meteen 

bescherming. Daarnaast start men een hepatitis B-vaccinatie. De patiënt wordt 

hiervoor doorverwezen naar de huisarts. Als werknemers wel gevaccineerd 

werden en er bewijs is van voldoende bescherming door hepatitis B-antistoffen, 

moet men geen verdere actie ondernemen.  

o Bij een prikongeval met een met hepatitis C besmette naald zijn bijkomende 

bloedafnames aangewezen 1, 3 en 6 maanden na de blootstelling om hepatitis C-

antistoffen na te gaan. De patiënt wordt hiervoor doorverwezen naar de 

huisarts. Tegen hepatitis C bestaat er geen beschermend vaccin.  

o Bij een ongeval met risico op HIV-overdracht dient profylaxis overwogen te 

worden. De eerste dosis is idealiter binnen de 4 uur. Bij positieve evaluatie voor 

profylaxis, patiënt doorverwijzen naar huisarts, arts van wacht of 

arbeidsgeneesheer. Omdat hiv niet meteen opgespoord kan worden, zal de 

huisarts de persoon tweemaandelijks testen tot zes maanden na blootstelling. 
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o Na 6 maanden volgt opnieuw een bloedname ter controle. De personeelsdienst / 

coördinator volgt dit mee op. Bij afwijkende resultaten wordt de patiënt 

doorverwezen naar huisarts, arts van wacht of arbeidsgeneesheer. 

 


