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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 vaccinaties.  

 

2. Bij aanvang verzamel je alle medewerkers en ga je de aanwezigheden na. Je bespreekt met 

hen de dagorde (=briefing). Je verdeelt hen vervolgens over de verschillende posten en 

overziet hun werking.  

• Als er meer dan 4 vaccinatielijnen geopend zijn dan worden er 2 

verpleegkundige coördinatoren ingeschakeld. Bespreek in dit geval met je 

collega af wie welke taken zal uitvoeren.  

De specifieke werkinvulling wordt frequent bijgestuurd obv nieuwe richtlijnen. 
Deze werkfiches worden op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Andere 
aanpassingen die nog niet zijn verwerkt, worden u op de dag zelf toegelicht 
door de medische coördinatie.   
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• Geef door aan de medische coördinatie als er medewerkers niet komen opdagen. 

Dan kunnen zij tijdig voor vervanging zorgen.  

• Je ontvangt bij aanvang een plannings- en medewerkersoverzicht in het bureau 

van de medische coördinatie. Je ontvangt tevens nieuwe richtlijnen om op te 

nemen in de briefing 

• Belangrijke zaken om zeker te briefen aan alle vpk:  

o Aantal lijnen 

o Type vaccin 

o Werkingstijden 

o Verantwoordelijke arts 

o Wijzigingen van de regels 

• Belangrijke zaken om zeker extra te briefen aan nieuwe vpk:  

o Korte rondleiding van de belangrijkste medische werkposten 

o Toelichting urgentieprocedure 

o Werking en aandachtspunten van de werkposten 

o Locatie vestiaire, medewerkerslounge en de toiletten 

o Pauzesysteem 

o Toegelaten drank aan de werkpost (flesje water of andere non-

alcoholische drankjes in afgesloten drinkbussen/bekers) 

 

3. Je bent op de hoogte van de werkinvulling en taken van de medische anamnese en de 

vaccinateur. Je vindt informatie over hun werkpost in de desbetreffende werkfiches. Je 

kan waar nodig hun taken overnemen (bv. bij pauzes).  

 

4. 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.  
 

5. Je begeleidt elke medewerker naar de werkplek en geeft de nodige informatie over de 

taken die aldaar moeten worden uitgevoerd. Doe een eerste burger samen zodat ze het 

scanningsproces eens kunnen zien.  

 

6. 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. 

 
7. Je neemt je walkie (M4 en/of M5) in ontvangst bij aanvang van je dienst en je bent steeds 

bereikbaar.  

 
8. 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. Bij aanvang van de shift en na het 

eerste half uur zal de farmacie jullie oproepen als er genoeg vaccins klaarliggen. Vanaf dan 

is het jullie verantwoordelijkheid om vaccins bij te vullen over de verschillende lijnen 

wanneer nodig.  
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9. Je bent verantwoordelijk voor de EHBO post. Je beschikt steeds over de nodige 

materialen en zorgt dat alles op zijn plaats ligt: 

o Noodtrousse.(Adrenaline in EHBO frigo)  

o Verbruik van medicatie steeds briefen aan de apotheek 

o Interventietas.  

o AED toestel.  

o Glucosemeter (incl. strips en prikkertjes) 

o Evacuatiestoel en de brancard.   

 
10. 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 (google form op de PC) bij van alle uitgevoerde 
interventies 

 
11. 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.  

 
12. Je springt in waar nodig (aan de medische anamnese of de vaccinatie) om drukte op te 

vangen of collega’s te vervangen bij een pauze of sanitaire stop.  
 

13. Aan het einde van je shift zorg je voor het ontsmetten van de balies ‘medisch toezicht’ in de 
wachtzone na de vaccinatie. Je ziet er ook op toe dat de verpleegkundigen hun boxen 
opruimen en dat al het materiaal voldoende beschikbaar is voor de volgende 
shift/vaccinatiedag. 

 
14. 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.  

 
15. Op de andere momenten sta mee 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.  

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

indien nodig.  

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

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

middelen in wanneer nodig.  
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19. 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).  
 

20. Je houdt samen met de arts een register bij van alle uitgevoerde medische interventies in 

het vaccinatiecentrum.  

 
21. Je meldt problemen met spuiten (bv. defect, gevallen, …) aan de apotheek. Breng de 

spuiten die je niet zet ook terug.  

 
22. Je meldt aan de populatiemanager hoeveel burgers er niet werden gevaccineerd 

vanwege bv. een contra-indicatie bij de anamnese. Dit helpt de telling van het aantal 

vaccinaties dat er is verbruikt op een dag.  

 
23. Op het einde van de werkdag controleer en communiceer je steeds, in samenspraak met 

de centrummanager, populatiemanager en de farmacie, hoeveel spuiten er nog over zijn 

over de verschillende lijnen. Bij de laatste vaccinaties (laatste 5 a 10 minuten) is het 

raadzaam het aantal lijnen af te bouwen en de laatste spuiten op 1 plaats te verzamelen 

voor een beter overzicht.  

 
24. Je controleert op het einde van de shift of er nog burgers onafgewerkt zijn in Mediris. Als 

deze niet worden afgewerkt, wordt de vaccinatie ook niet geregistreerd in vaccinet. Kijk 

hierbij goed na of de burgers werden gevaccineerd of geweigerd.  

 
25. Je verwijdert de overgebleven lotnummers op het einde van de werkdag of bij het 

wisselen van het lot. Deze liggen aan de anamnesebalies (stickertjes) en bij de vaccinator. 

Zo kan er geen verkeerde koppeling gemaakt worden tussen lotnummer – burger.  

 
26. Je hebt kennis van het veiligheidsplan en het afvalbeheer (hetgeen relevant is voor de 

medische posten). Deze liggen ter inzage in het vaccinatiecentrum.  

 
 
 
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 en de zone tussen anamnese en 
vaccinatie.   
 

• Alle nodige materialen voor de EHBO post worden ter beschikking gesteld.  
Zie bijlage: procedure 2021_VC Herkenrode_EHBO Post_Inhoud uitstaptas die ter 
beschikking is in de EHBO ruimte 
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Procedures 
 

 

1. Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
➔ Zie Bijlage 1: Mogelijke bijwerkingen en wat te doen in geval van een bijwerking 
 
 

2. Uitstel en contra-indicaties COVID-19 vaccinatie  
  

➔ Zie Bijlage 2: Wanneer niet vaccineren 
 
 

3. Informatie over de vaccins (bij vragen)  
 

➔ Zie volgende website van het FAGG 
 
 

4. Vaccinatie tegen COVID-19 van jongeren van 12-15 jaa : waarom, wanneer, wat, hoe en 
waar? 
➔ Zie volgende website 
 
 

5. Medische anamnese en vaccineren 
 

➔ Zie aparte werkfiches voor deze functies 
 
 

6. Burger wordt onwel  
Je dient de eerste zorgen toe en schakelt de arts in wanneer nodig. Je voorziet het transport 

naar de EHBO-post. Je (of de arts) blijft ten allen tijde bij de burger.  

Vul na de interventie het EHBO register in. Deze staat op het bureaublad van de laptop in de 
EHBO ruimte.  
 

 
7. Prikaccident   

 
➔ Zie Bijlage 3: Procedure prikaccident – accidenteel bloedcontact 
 
 

8. Afspraken Jessa ziekenhuis voor de risico-stratificatie van hoog-risicopersonen op 
anafylactische reactie bij COVID—19-vaccins. 

 
➔ Zie Bijlage 4: Afspraken met Jessa Ziekenhuis voor de risico-stratificatie van hoog-

risicopersonen op anafylactische reactie bij COVID—19-vaccins. 
 

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/info+voor+12-15jarigen_NL.pdf
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9. 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.  

 

 

10. 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. 
 
 

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

 
 

12. 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. 

 
 

13. Pers  

Word je gevraagd om een interview te geven of polst een journalist naar jouw ervaringen in 

het vaccinatiecentrum, stem dit dan altijd eerst af met je verantwoordelijke ter plaatse. 

Hij/zij bekijkt het dan met de persverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum.  
 

 

14. Noodprocedure 

Wanneer er een probleem is met het internet of de software Mediris dan zal er 

overgeschakeld worden naar een manuele flow. De medische coördinator en/of de 

centrummanager zal op dat ogenblik  de nodige acties ondernemen en u briefen waar nodig.  
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Bijlage 1: 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.  
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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 

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. 

1. Volwassenen: 0,3 à 0,5 ml 

2. Jongere (geen volwassen lichaam): 0,01 mg/kg lichaamsgewicht 

(0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg 

30kg 0.3 ml 

40kg (ongeveer 11-12 jaar) 0.4 ml 

Meer dan 40kg (13 jaar en ouder) 0.4 – 0.5 ml 

 

 

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) 

1. Volwassenen: 0,3 tot 0,5 ml IM 
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2. Jongere (geen volwassen lichaam): 0,01 mg/kg lichaamsgewicht 

(0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg 

3. (Best IV-toediening van adrenaline 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 

 

 

Reanimatie en adrenaline bij jongeren 
 

1. Reanimatie bij jongeren (geen volwassen lichaam) 

a. Bij de reanimatie is het aantal hartmassages kleiner bij kinderen dan bij 

volwassenen. 15 hartmassages worden afgewisseld met 2 beademingen 

b. Zie flyer op de volgende pagina 

 

2. Andrenaline bij jongeren (geen volwassen lichaam)  

a. De arts dient adrenaline IM toe in de anterolaterale zijde van de dijspier in een 

1:1000 oplossing. 

b. Dosering: 0,01 mg/kg lichaamsgewicht (0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg 

c. Dit stemt overeen met de volgende leeftijdsspecifieke doseringen: 

 

30kg 0.3 ml 

40kg (ongeveer 11-12 jaar) 0.4 ml 

Meer dan 40kg (13 jaar en ouder) 0.4 – 0.5 ml 

  

https://famhp-vons.acc.pub.vascloud.be/nl/form/CVH
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Bijlage 2: 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. 

 

Vanaf 24 april 2021 wordt vaccinatie tegen COVID-19 voor burgers van 18 tot en met 40 

jaar met het AstraZeneca-vaccin door een ander vaccin vervangen. Een burger binnen deze 

leeftijdsgroep kan alsnog kiezen om met AstraZeneca gevaccineerd te worden na 

geïnformeerd te 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 
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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. 

 

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). Vanaf 24 april worden zij gevaccineerd met mRNA-vaccins. Er 
wordt bevraagd of de burger zwanger is, indien ja wordt er gecontroleerd of de persoon correct 
ingeboekt staat voor een mRNA-vaccin. Indien een schema voor een viraalvectorvaccin reeds is 
opgestart en de burger ondertussen zwanger wordt, dan wordt het vaccinatieschema met een 
viraalvectorvaccin afgerond. 
 
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 3: 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. 

 
  



 

  Versiedatum: 13-7-2021 11:59 

 

 

 

 

 

Bijlage 4: Afspraken met Jessa Ziekenhuis voor de risico-stratificatie van 
hoog-risicopersonen op anafylactische reactie bij COVID—19-vaccins. 
 

1° strikte contra-indicatie: 

PEG allergie en kruisreactie met polysorbaat. Deze burgers worden niet gevaccineerd. 

  

2° advies allergoloog en eventueel vaccinatie in het ziekenhuis: 

- anafylaxie op een vorig non-covid vaccin 

- anafylaxie van onbekende oorsprong 

- anafylaxie van verschillende types van medicatie (vb: niet enkel op penicillines)  

- mastocytose 

- ongecontroleerd matig ernstig astma 

  

3° gekende allergie op bewezen agens zoals wespengif, voedsel etc.:  

Dit is geen contra-indicatie 

 

Voor die personen  waarbij u twijfelt of het veilig is of ze een vaccin kunnen krijgen (vooral de 

patiënten uit groep 2) kan je contact nemen met collega dr. Jokke Wynants, pneumoloog en 

allergoloog, van het Jessa Ziekenhuis.  

 

Voor patiënten in groep 2 kan u via 011 /24 11 81 een snelle afspraak krijgen. De 

allergoloog/pneumoloog kan dan een inschatting maken of het vaccinatie kan toegediend worden in 

het vaccinatiecentrum, in het ziekenhuis of indien een vaccinatie gecontra-indiceerd is.  

 

Voor mensen die een hevige reactie doen op hun eerste vaccin moet er afgewogen worden of het 

risico niet groter is dan het voordeel en zullen de meeste mensen dus geen tweede vaccin 

toegediend krijgen (zeker in geval van een reactie in de eerste 4 uur na het toedienen van het 

vaccin).  
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Indien mensen in het vaccinatiecentrum een zware allergische reactie zouden doen, wordt 

onmiddellijk gestart met de behandeling en heeft de toezichthoudende arts een snelle lijn met 

collega Wynants om te verdere aanpak te bespreken. Er is een nood-kit met uitgeschreven 

procedure beschikbaar in het vaccinatiecentrum. Bij ernstige allergische reacties moet eventueel de 

M.U.G. worden opgeroepen (via: 112) en de patiënt overgebracht worden naar het ziekenhuis. 

 
 
 

 
 

 

 
 


