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Verpleegkundig coördinator vaccinatiecentrum (M4) 
  
Jij bent verpleegkundig coördinator en samen met de toezichthoudend arts(en) het 

directe aanspreekpunt voor de medische medewerkers in het vaccinatiecentrum van de 

eerstelijnszone Herkenrode (Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven). 

Jij ondersteunt de toezichthoudend arts bij de communicatie met de farmaceutisch 

verantwoordelijken en de centrummanager. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de 

EHBO post en het opvolgen van medische urgenties.  

 

 
Je blijft altijd rustig en werkt gestructureerd en oplossingsgericht. Je overlegt proactief 

met de arts om mogelijke problemen te voorkomen. Je bespreekt tevens 

veelvoorkomende vragen en problemen met de toezichthoudend arts en medisch 

coördinator (o.l.v. dr. Steven Bex) en geeft suggesties om dit op te lossen. Zo kan de 

(medische) werking van het vaccinatiecentrum verder worden geoptimaliseerd. 
 
 
Profiel 
 

• Verpleegkundige.  

• Bij voorkeur ervaring in een leidinggevende/coördinerende rol 

• Kennis van de actuele richtlijnen voor uitvoeren van een basis reanimatie (BLS).  

• Sterk aanbevolen: kennis van actuele richtlijnen voor Advance Life Support 
procedures.  

 
 
Jouw taken 

 
1. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de medische medewerkers die 

ingezet worden op de medische administratie en de vaccinators. Bij aanvang 

bespreek je met hen de dagorde en je overziet steeds hun werking.  

 

2. Bij de ontvangst verdeel je de veiligheidshesjes. Na einde van de shift moeten 

deze hesjes opnieuw worden ingeleverd. Jij staat in voor de te volgen 

voorschriften voor het opbergen van deze hesjes.  
 

3. Je begeleidt elke medewerker naar de werkplek en geeft de nodige 

informatie over de taken die aldaar moeten worden uitgevoerd. 

 

4. Je staat in nauw contact met jouw medewerkers en helpt waar nodig. Jij 

zorgt ervoor dat alles vlot verloopt op de ingedeelde werkplekken. Je 

bezoekt op regelmatige basis iedere werkpost van je medewerkers om de 

algemene werking op te volgen. 
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5. Je neemt je walkie in ontvangst bij aanvang van je dienst en je bent steeds 

bereikbaar.  

 
6. Je ziet er samen met de apotheekassistent op toe dat de wijzigingen van 

lotnummers goed wordt doorgegeven zodat iedere vaccinator hiervan op de hoogte 

is. De vaccinaties worden steeds aangevuld op het uur door de dienst farmacie.  

 
7. Je bent verantwoordelijk voor de EHBO post. Je beschikt steeds over de nodige 

materialen en zorgt dat alles op zijn plaats ligt: 

• Noodtrousse.(Adrenaline in EHBO frigo)  

• Interventietas.  

• AED toestel.  

• Glucosemeter (incl. strips en prikkertjes) 

• Evacuatiestoel en de brancard.   

 
8. Je bent het eerste aanspreekpunt in geval een burger onwel wordt. Je bent als eerste 

ter plaatse, doet een correcte medische beoordeling van de situatie, dient de eerste 
zorgen toe en brengt de burger indien nodig over naar de EHBO post. Je kan hierbij 
hulp inroepen van de verantwoordelijke steward van de desbetreffende zone 
(oproepen via walkie). Je informeert steeds de arts en roept de arts tot bij de patiënt 
indien nodig. In de EHBO post ben je verantwoordelijk voor de observatie en 
nazorgen van de patiënt. Je helpt de arts met het bijhouden van een EHBO register 
bij van alle uitgevoerde interventies 

 
9. Je wordt ingeschakeld voor het bevestigen van verkoudheidsklachten (= contra-

indicatie vaccinatie) aan de inkom na oproep van de steward. Bij uitstel van 
vaccinatie begeleidt je de burger naar het infopunt.  

 
10. Aan het begin van de shift spring je in waar nodig aan de medische anamnese of de 

vaccinatie om de eerste drukte mee op te vangen.  
 

11. Aan het einde van je shift zorg je voor het ontsmetten van de balies ‘medisch 
toezicht’ in de wachtzone na de vaccinatie. 

 
12. Je voorziet een korte debriefing na iedere shift en communiceert eventuele 

problemen aan de medisch coördinator (olv. Dr. Steven Bex) of, bij afwezigheid, 

aan de centrummanager.  

 
13. Op de andere momenten sta je in voor het medische toezicht in de wachtzone na 

de vaccinatie. Je observeert er de burgers en bent samen met de en/of arts het 

aanspreekpunt in geval van medische vragen of problemen. Er dient ten allen 

tijden medische toezicht te zijn in de wachtzone.  

 
14. Je staat samen met de arts in voor het inschakelen van de externe medische 

hulpdiensten indien nodig.  

 
15. Je bent steeds op de hoogte van de geldende evacuatieprocedure. 

 
16. Je weet hoe je de evacuatiestoel en de EHBO brancard moet gebruiken en schakelt 

deze middelen wanneer nodig.  
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17. Je staat eveneens in voor de verzorging van medewerkers van het vaccinatiecentrum 
in geval van een arbeidsongeval. Je helpt de dokter bij het verwerken van de 
verplichte meldingen (zoals bij een prikongeval).  

 
 
Uitrusting/materiaal 
 

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

• Je beschikt over een laptop en telefoon in de EHBO post indien nodig 
 

• Alle nodige materialen worden ter beschikking gesteld  
 

• Je primair werkstation is de wachtzone na de vaccinatie.   
 

• Alle nodige materialen voor de EHBO post worden ter beschikking gesteld.  
Zie procedure 2021_VC Herkenrode_EHBO Post_Inhoud uitstaptas 
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Procedures 
 

 

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

2. Uitstel en contra-indicaties COVID-19 vaccinatie  
  

➔ Zie bijlage ‘Wanneer niet vaccineren’ 
 
 

3. Informatie over de vaccins (bij vragen)  
 

➔ Zie bijlage ‘Info over de vaccins’ 
 
 

4. Burger wordt onwel  
Je dient de eerste zorgen toe en schakelt de EHBO verantwoordelijke (en arts) in 

wanneer nodig. Je helpt de EHBO verantwoordelijke met het transport naar de 

EHBO-post. Je blijft ten allen tijde bij de patiënt tot de EHBO verantwoordelijke ter 

plaatse is. 

 

➔ Zie bijlage ‘EHBO register’. Deze staat tevens op het bureaublad van de PC in de 
EHBO ruimte 

 
 

5. Prikaccident   
 

➔ Zie procedure ‘prikaccident' en bijhorend toestemmingsformulier (donor) 
 

6. 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 medewerker onder jouw verantwoordelijkheid het 

vaccinatiecentrum heeft verlaten. Je vat hiertoe post aan het afgesproken 

verzamelpunt en zorgt ervoor dat medewerkers niet meer naar binnen gaan om, 

bijvoorbeeld, persoonlijke spullen die achterbleven alsnog te halen. Je registreert de 

aanwezige medewerkers aan het verzamelpunt en communiceert proactief met de 

medisch verantwoordelijke over de aanwezigheid van jouw medewerkers. Neem altijd 

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

 

Meer informatie is beschikbaar in het noodplan.  
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7. Rolstoel  
Er zijn rolstoelen beschikbaar. Indien je een rolstoel uitleent, moet je erop toezien 

dat deze bij de uitgang wordt achtergelaten. Indien nodig stuur je met deze 

persoon een steward mee die het hele vaccinatietraject meeloopt. 
 
 

8. Agressie  
Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressieve persoon.  
Je verwittigt onmiddellijk de bewaking en de centrummanager. 

 

 

9. Veiligheid hesjes  
Na einde shift sta je in voor het ophalen van alle hesjes, deze hang je uit op een 

kapstok in de garderobe, je ontsmet deze met een alcoholspray zodoende deze terug 

inzetbaar zijn voor de medewerkers die de volgende shift werkzaam zijn. 
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