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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 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 

 

 
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).  

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 het vaccineren en geeft de nodige informatie over specifieke observaties die 
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bij deze 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 zwarte 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 
zwarte 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. 

 

 
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 ‘procedure toediening vaccin’ 

 
 

2. Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
➔ Zie bijlage ‘Bijwerkingen’ 
 
 

3. Informatie over de vaccins (bij vragen)  
 

➔ Zie bijlage ‘Info over de vaccins’ 
 
 

4. Uitstel COVID-19 vaccinatie 
  

➔ Zie bijlage ‘Uitstel van vaccinatie’ 
 
 

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 EHBO verantwoordelijke ter plaatse is.  
 

 
6. Prikaccident   

 
➔ Zie procedure ‘prikaccident’ 

 
 

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 met de medisch verantwoordelijke over de 

aanwezigheid van jouw patiënten. Neem altijd voldoende afstand en denk te allen tijde 

aan je eigen veiligheid. 
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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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