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Introductie 
 

Na 2 jaar vaccinatie tegen COVID-19 in de vaccinatiecentra werd beslist dat de 

vaccinatiecentra op 31 december 2022 hun deuren sluiten en dat vanaf dan de 

overgangsperiode start voor de inkanteling in de reguliere werking met vaccinatie van 
covid-19 door de reguliere vaccinatoren vanaf 1 januari 2023.  

Om vanaf 1 januari de overgangsfase naar het reguliere circuit vlot te laten verlopen, is 

het belangrijk dat u als vaccinator op de hoogte bent van de verschillende werkafspraken 

die vanaf 1 januari in werking treden. De aard van deze werkafspraken liggen in lijn met 
het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over Covid-19 vaccinatie. 

De overgangsfase naar het reguliere traject kan worden onderverdeeld in 3 periodes.  

1) Overgangsfase december – januari 

2) Januari – augustus 

3) Najaar: september – december 

Veel handelingen en richtlijnen die hier beschreven worden zijn enorm belangrijk. 

Gelieve, deze “Standard Operation Procedures” (SOP) dan ook met de nodige aandacht 

door te nemen. 

Deze SOP is een levend document en zal telkens worden geüpdatet in het geval van 

wijzigingen, toevoegingen of correcties. U kan dit document ook steeds terugvinden via 

Informatie over het COVID-19 vaccin (laatjevaccineren.be). 

 

Versiegeschiedenis: 

Versie 1 23/Dec/2022 
Versie 2 13/Jan/2023 
Versie 3 18/Jan/2023 

 

De aanpassingen ten opzicht van de vorige versie werden gemarkeerd. 

Belangrijkste aanpassingen t.o.v. versie 1: 

- Wijziging bestelprocedure: organisatie van twee bestelmomenten:  

o 15 januari – 31 januari 

o 13 februari – 28 februari 

- Maximale bestelhoeveelheid + bestellingen i.f.v. collectiviteiten/grote groepen 

- Beslissing IMC i.f.v. Pfizer adapted BA4/5 als basisvaccinatie. 

 

 

 

 

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-0
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Advies Hoge Gezondheidsraad 
 

Algemeen advies 
 

De meeste recente adviezen van de Hoge Gezondheidsraad omtrent COVID-19 kan u 

steeds terugvinden via: COVID-19 | FOD Volksgezondheid (belgium.be) 

Het bijkomend advies over de het nut van een winterbooster voor de kwetsbare populatie 
kan u terugvinden in bijlage en stelt het volgende:  

Momenteel beveelt de Hoge Gezondheidsraad de toediening aan van een één jaarlijkse 

booster (al dan niet aangepast aan Omikron-variant) in de aanloop naar de winterpiek in 

de huidige context van Omikron voor 50-plussers en risicopersonen. Dit biedt volgens de 

deskundigen voldoende bescherming om sterfgevallen en ziekenhuisoverbelasting te 

voorkomen. Er zijn momenteel geen nieuwe wetenschappelijke gegevens die deze 

aanbeveling zouden veranderen in vaccinatie om de x maanden of om de x pieken voor 

de Belgische risicopopulatie.  

De elementen waardoor deze aanbeveling zou kunnen worden aangepast, zijn: 

• de komst van een nieuwe variant die massaal aan het immuunsysteem ontsnapt. 

• nieuwe vaccins even effectief als mRNA maar met langere of bredere bescherming. 

• drastisch verlies van effectiviteit van het vaccin op ziekenhuisopnames en 

sterfgevallen in de wereld en in België; 

• enz. 

 

Advies voor minderjarigen  
 

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad over Covid-19 vaccinatie bij kinderen (jonger 

dan 5 jaar en vanaf 5 jaar) vindt u hier: Advies 9722 - Vaccinatie tegen COVID-19 voor 
zuigelingen en kinderen | FOD Volksgezondheid (belgium.be).  

De rechtstreekse link naar het Engelstalig document: 

20221110_shc_9722_covid19_children_under_5_vweb.pdf (belgium.be) 

 

  

https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-0
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9722-vaccinatie-tegen-covid-19-voor-zuigelingen-en-kinderen
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9722-vaccinatie-tegen-covid-19-voor-zuigelingen-en-kinderen
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20221110_shc_9722_covid19_children_under_5_vweb.pdf
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Overgangsfase december – januari 
 

Daar waar de vaccinatiecentra op 31 december ophouden te bestaan, is het de bedoeling 

dat de vaccinaties vanaf 1 januari 2023 worden uitgevoerd via de reguliere vaccinatoren. 

Dit betreft huisartsen, thuisverpleegkundigen (in opdracht van een arts) en apothekers. 

In de overgangsfase december-januari wordt gevraagd om de resterende vaccins die zich 

op dat moment nog in de vaccinatiecentra bevinden te re-alloceren binnen de 
eerstelijnszone. De huidige stock vaccins wordt opgebruikt om:  

- vernietiging/verspillling van vaccins tegen te gaan volgens het FEFO-principe: 

First Expired, First Out; 

- niet onnodig vaccins te laten ontdooien met een beperkte houdbaarheid die 

mogelijk niet kunnen worden ingezet.  

Om de traceerbaarheid van de verdeelde vaccins te garanderen, wordt aan het donerende 

vaccinatiecentrum gevraagd om een Excel-template te vervolledigen waarbij volgende 
essentiële gegevens worden gecapteerd:  

• vaccintype, 

• lotnummer, 

• aantal vials, 

• houdbaarheidsdatum,  

• naam herbestemming, 

• contactpersoon herbestemming, 

• adres herbestemming, 

• emailadres herbestemming, 

• telefoonnummer herbestemming. 

 

De transfer van de nog bruikbare vaccins gebeurt idealiter in eigen beheer, conform de 

richtlijnen van Zorg en Gezondheid, met respect voor het bewaren van de koudeketen.  

Indien er grote hoeveelheden vaccins over zijn die niet kunnen herverdeeld worden naar 

de vaccinatoren in de eerstelijn, dan geeft het vaccinatiecentrum deze informatie door 

aan Zorg en Gezondheid via het emailadres: vaccinatiecentra@vlaanderen.be. 

De vaccins die momenteel nog in omloop zijn in de vaccinatiecentra betreffen:  

- Pfizer Comirnaty voor kinderen (5-11 jaar) 

o Basisvaccinatie (5-11 jaar) 

- Pfizer Comirnaty RTU original 

o Basisvaccinatie (12+) 

- Pfizer Comirnaty RTU Omicron BA.4-5 

o Boostervaccinatie (12+) 
 

Bovenstaande vaccins zijn bij bewaring op koelkasttemperatuur (2-8°C) 10 weken 

houdbaar na ontdooiing. Gezien deze vaccins reeds in ontdooide toestand afkomstig zijn 

mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
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van het vaccinatiecentrum wordt gevraagd om steeds opmerkzaam te zijn voor de 

houdbaarheid van het vaccin alvorens dit toe te dienen. De houdbaarheidsdatum dient 
steeds gedocumenteerd te worden door het donerende vaccinatiecentrum. 

Opmerkingen: 

- Indien u vragen heeft of twijfelt over de houdbaarheid – bruikbaarheid van uw 

ontvangen vaccins, gelieve contact op te nemen via: vaccinatiecentra@vlaanderen.be 

- Indien u vragen heeft welke burger voor welk type vaccin in aanmerking komt, gelieve 

volgende link te raadplegen: Beschikbare en goedgekeurde COVID-19-vaccins 
(laatjevaccineren.be) of voor meer praktische vragen: SOP COVID-19 vaccins 

  

mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be
https://www.laatjevaccineren.be/europees-goedgekeurde-covid-19-vaccins
https://www.laatjevaccineren.be/europees-goedgekeurde-covid-19-vaccins
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Periode januari – augustus 
 

Gedurende de afgelopen vaccinatiecampagne hebben alle burgers in Vlaanderen 

meermaals de mogelijkheid gehad tot vaccinatie met het COVID-19 vaccin via de 

vaccinatiecentra. Gelet op het huidige advies van de Hoge Gezondheidsraad (zie sectie: 

Advies Hoge Gezondheidsraad) is het niet de bedoeling dat er aan de burgers een 

bijkomende booster wordt aangeboden voor de periode januari - augustus. Burgers die 

een herfstbooster ontvingen vóór 12 september 2022 met een niet-aangepast vaccin, 

komen wel nog in aanmerking.  

Initieel werd gecommuniceerd dat elke apotheker of huisarts eenmalig een bestelling zou 

kunnen plaatsen in de periode 15 januari tot 31 januari indien bleek dat er onvoldoende 

vaccins ter beschikking zouden zijn na herbestemming van de resterende vaccins uit de 

vaccinatiecentra.  

Aangezien de vraag in het veld hoger bleek dan de herbestemde vaccins uit de 

vaccinatiecentra werd in de periode 1 januari – 15 januari de mogelijkheid geboden om 

per Eerstelijnszone een bestelling te plaatsen om alsnog aan de vraag in deze periode te 
kunnen voldoen.  

Zoals reeds vermeld bestaat vanaf 15 januari tot 31 januari de mogelijkheid om via 

Vaccinnet een bestelling te plaatsen. Gelet op de moeilijkheid om op dit moment reeds 

een inschatting te maken van de vraag de komende weken, werd beslist om in de periode 
13 februari – 28 februari een tweede bestelmoment te voorzien. 

Indien u bijgevolg onvoldoende vaccins ter beschikking heeft in functie van de vraag na 

het eerste bestelmoment, bestaat de mogelijkheid om een tweede bestelling te plaatsen 

in de periode 13 februari – 28 februari. 

Dit maakt dat er voor elke vaccinator via Vaccinnet twee bestelmogelijkheden 
bestaan:  

• Bestelmoment 1: 15 januari – 31 januari 

• Bestelmoment 2: 13 februari – 28 februari 

 

Daar waar de procedure beschrijft dat het gaat om twee bestelmomenten voor de periode 

januari - augustus zal een tussentijdse evaluatie duidelijkheid bieden over de nood aan 

een bijkomende bestelmoment. Een operationeel dashboard zal Zorg en Gezondheid in 

staat stellen om het aantal geplaatste bestellingen af te wegen ten opzichte van het aantal 

geregistreerde vaccinaties om zo de nood aan een bijkomend bestelmoment en de mate 

van verspilling in te schatten.  

Aanvullend zal op wekelijkse basis een overleg plaatsvinden tussen VAN - Domus Medica 

– Zorg en Gezondheid om een tussentijdse evaluatie uit te voeren en aanpassingen door 
te voeren waar nodig.  
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Indien het advies van de Hoge Gezondheidsraad door omstandigheden (vb. nieuwe 

uitbraak) in de loop van januari – augustus wijzigt, zal de mogelijkheid tot het bestellen 
van vaccins worden herzien in het kader van dit advies. 

 

Wie komt in aanmerking? 
 

Vanaf 18 jaar:  
 

• iedere burger vanaf 18 jaar die nog geen basisvaccinatie ontving. 

• iedere burger vanaf 18 jaar die in het kader van een basisvaccinatie reeds een 

eerste dosis ontving vóór 31 december (in het vaccinatiecentrum) en na het 

interval van 3 weken recht heeft op zijn of haar tweede dosis; 

• iedere burger die reeds een basisvaccinatie ontving en na 3 maanden recht heeft 

op een boostervaccinatie met een adapted vaccin; 

• iedere burger die reeds een boostervaccinatie ontving met een niet-adapted 

vaccin en na 3 maanden recht heeft op een boostervaccinatie met een adapted 

vaccin. 

Opmerkingen:  

• Iedere burger die reeds een boostervaccinatie ontving met een adapted vaccin, 

komt niet in aanmerking voor een tweede boostervaccinatie met een (ander) 

adapted vaccin. 

• Voor vaccinatie van burgers met een allergie tegen een bestanddeel dat verwerkt 

is in mRNA-vaccins of personen die eerder ernstig gereageerd hebben op een 

COVID-19-vaccin, kan het vaccin Nuvaxovid (van Novavax) worden gebruikt. Dit 

vaccin wordt verdeeld naar de referentiecentra voor allergieën. Als een burger een 

gekende allergie of ernstige bijwerking heeft gehad na een eerdere vaccinatie, kan 

deze zelf contact opnemen met één van deze centra om een afspraak te maken. 

Een lijst van referentiecentra is terug te vinden via: Kopie van definitieve lijst van 

referentie allergologen 2022 0111.xlsx (fgov.be) 

• Zwangere vrouwen mogen zich laten vaccineren, dat wordt zelfs aanbevolen. Ook 

wie borstvoeding geeft, mag zich laten vaccineren. 

 

Minderjarigen: 

 

• iedere 5-17 jarige die nog geen basisvaccinatie ontving; 

• iedere 5-17 jarige die in het kader van een basisvaccinatie reeds een eerste dosis 

ontving vóór 31 december (in het vaccinatiecentrum) en na het interval van 3 

weken recht heeft op zijn of haar tweede dosis; 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_centre_lijst_centra_allergologie.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_centre_lijst_centra_allergologie.pdf
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• iedere 5-11 jarige die minstens drie maanden na de basisvaccinatie recht heeft op 

een boostervaccinatie met het pediatrische vaccin (volgens indicaties voor die 

leeftijdsgroep: zie advies HGR); 

• iedere 12-17 jarige die minstens drie maanden na de basisvaccinatie recht heeft 

op een boostervaccinatie met het adapted vaccin (volgens indicaties voor deze 

leeftijdsgroep: zie advies HGR). 

 

Opmerkingen:  

• Minderjarigen van 5-11 jaar worden zowel voor basisvaccinatie als 

boostervaccinatie gevaccineerd met Pfizer Comirnaty voor kinderen (5-11 

jaar). Let op: Deze vaccins moeten - in tegenstelling tot de andere vaccins die in 

omloop zijn - verdund worden alvorens deze kunnen worden toegediend (zie 

SOP COVID-19 vaccins). 

• Minderjarigen van 12-17 worden voor basisvaccinatie gevaccineerd met Pfizer 

Comirnaty RTU original of Pfizer Comirnaty RTU Omicron BA.4-5. 

• Minderjarigen van 12-17 worden voor boostervaccinatie gevaccineerd met 

Pfizer Comirnaty RTU Omicron BA.4-5. 

• In samenspraak met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) – Zorg en 

Gezondheid – experten wordt gevraagd om minderjarigen onder de 16 jaar 

door te verwijzen naar een (huis)arts voor vaccinatie. Dit is omdat in de opleiding 

van apothekers geen Basic Life support voor kinderen en jongeren werd voorzien. 

• Voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar (jonger dan 5 jaar) met 

immunosuppressie of met ernstige chronische aandoeningen wordt een 

basisvaccinatie aanbevolen van 3 dosissen met de lager gedoseerd pediatrisch 

vaccin. Deze vaccinatie verloopt niet via de huisarts en/of apotheker. In deze 

gevallen dient te worden verwezen naar de pediatrische referentiecentra. Voor 

Vlaanderen betreft dit: AZ Damiaan (Oostende), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), UZ 

Gent (Gent), UZ Antwerpen (Edegem), UZ Leuven (Leuven). 

 

Bestelprocedure 
 

Indien u na de herbestemming van de resterende vaccins uit de vaccinatiecentra als arts 

of apotheker onvoldoende vaccins ter beschikking heeft om te voldoen aan de vraag, kunt 

u in de periode 15 januari tot 31 januari én 13 februari tot 28 februari per 

bestelmoment éénmaal een bestelling plaatsen via het bestel- en registratieplatform 

Vaccinnet. Deze bestelling betreft ontdooiing van nieuwe vaccins waardoor u deze 
gedurende 10 weken kan inzetten. 

Zowel een huisarts als een apotheker heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een 

bestelling in Vaccinnet. Volgens het nieuw KB dat door het FAGG werd voorbereid, is het 

mogelijk om vanaf 1 januari ook rechtstreeks huisartsen te beleveren. Dit maakt dat 

zowel een apotheker als een huisarts rechtstreeks een volle doos van 10 vials (flacons) 
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kan bestellen. In de periode januari – augustus 2023 is nog geen rol weggelegd voor de 

bedrijfsgeneeskundige diensten, het Agentschap Opgroeien en het CLB. 

 

Wat kan/mag een vaccinator doen met een volle doos van 10 vials:  

- Apotheker:  

o Een apotheker mag, indien gekwalificeerd als vaccinator, de vials gebruiken om 

te vaccineren in zijn/haar eigen apotheek. 

o Elke apotheker mag vaccinverpakkingen met vials fractioneren voor andere 

vaccinatoren. Dit wil zeggen dat een apotheker afzonderlijke vials mag afleveren 

aan een andere vaccinator (apotheker/huisarts). 

o Elke apotheker mag vaccins (spuiten) optrekken en klaarmaken voor andere 

vaccinatoren (apotheker/huisarts).  

- Huisarts:  

o Een huisarts mag de vials gebruiken om te vaccineren in zijn/haar praktijk. 

o Een huisarts mag niet fractioneren dit wil zeggen dat hij of zij GEEN 

afzonderlijke vials mag afleveren aan een andere vaccinator. 

o In het geval van een groepspraktijk is het zo dat in Vaccinnet de groepspraktijk 

bestelt voor alle artsen die erin meewerken. Het betreft hier een gedeelde 

voorraad waarbij het is toegestaan dat alle artsen die toebehoren aan de 

huisartsenpraktijk gebruik maken van de vials die door de huisartsenpraktijk 

besteld werden.  

o Het is dus niet zo dat elke huisarts die tot een bepaalde groepspraktijk behoort 

afzonderlijk een bestelling dient te plaatsen alvorens vials te kunnen gebruiken 

ter vaccinatie. 

 

- Thuisverpleegkundige: 

o Een thuisverpleegkundige kan/mag via een staand order van een arts vials of 

spuiten afhalen bij een apotheker en dus ook in opdracht van die arts 
vaccineren. 

 

Praktische richtlijnen  
 

• De mogelijkheid tot het bestellen van vaccins loopt van 15 januari 2023 tot en 

met 31 januari 2023 én 13 februari tot 28 februari via het bestel en 

registratieplatform Vaccinnet. Hoe u deze bestelling kan ingeven kan u 

terugvinden onder de sectie Vaccinnet.  

• U kan als vaccinator, indien gewenst, gedurende elk bestelmoment maximaal 

twee dozen van elk beschikbaar vaccintype bestellen. Elke doos bevat 10 vials. 

Voor het overeenkomstige aantal dosissen: zie tabel 1. Voor bestellingen op vraag 

van collectiviteiten of een uitzonderlijk hoge vraag wordt een uitzondering 

gemaakt: zie sectie collectiviteiten of hogere vraag. 
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• Uw bestelling wordt binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling 

geleverd.  

o Via Vaccinnet bestaat de mogelijkheid om uw voorkeur qua levermoment 

aan te geven binnen tijdsblokken van minstens 3 uur. 

• Er wordt per standaard een equivalente hoeveelheid vaccinatiemateriaal 

(spuiten en naalden) meegeleverd bij de bestelde vaccins.  

• Om de verspilling van vaccins tot een minimum te beperken, wordt gevraagd om 

interne afspraken te maken tussen de verschillende vaccinatoren binnen de 

eerstelijnszone bij het bestellen van vaccins. Op deze manier kunnen de bestelde 

vaccins zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Artsen die niet zo veel vaccins nodig 

hebben, maken best afspraken met een apotheek die hieraan meewerkt. 

• Gebruik van Pfizer Comirnaty bivalent BA4.-BA.5 vaccin in het kader van 

primovaccinatie van personen van 12 jaar en ouder. 

o Tot op heden werd het bivalent BA.4- BA.5 vaccin enkel gebruikt voor de 

boostervaccinatie. 

o Op 6 december werd door EMA beslist dat het adapted BA4-BA5 vaccin ook 

gebruikt kan worden voor basisvaccinatie. 

o Op 18 januari werd akkoord gegaan door de IMC om de bivalente 

originele/BA.4-5  aangepaste vaccins eveneens te gebruiken in het kader 

van een primovaccinatie bij personen van 12 jaar en ouder (i.e. naast 

boostervaccinatie) 

o De originele, nog in stock beschikbare, Comirnaty RTU vaccins kunnen nog 

steeds gebruikt worden voor primovaccinatie, maar zullen niet meer 

besteld kunnen worden via Vaccinnet. 
 

Tabel 1: Besteleenheden per vaccintype 

Vaccintype Aantal vials Aantal dosissen 
Pfizer Comirnaty voor kinderen (5-11 jaar) 10 100 
Pfizer Comirnaty RTU Omicron BA.4-5 10 60 

 

Info per vaccinator:  

 

- Apotheker: per officina kan 1 bestelling per bestelmoment geplaatst worden.  

o Een officina kan van elk vaccintype per bestelmoment maximaal 2 dozen 

bestellen.  

o Dit wil zeggen, maximaal:  

▪ 2 dozen Pfizer adapted BA4.5 (= 20 vials = 120 dosissen) 

▪ 2 dozen Pfizer pediatric (= 20 vials = 200 dosissen) 

o Uitzondering: bestellingen voor collectiviteiten of in functie van een hogere 

vraag. 
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Bestellingen voor collectiviteiten of hogere vraag dan het mogelijk aantal te bestellen 

vaccins 
 

Wanneer u als vaccinator een uitzonderlijk hoge vraag krijgt voor vaccinatie van 

personeel/bewoners uit collectiviteiten (vb. woonzorgcentra) of een grote groep 

burgers, kan u een additionele bestelling plaatsen in het kader van deze aanvraag. Dit wil 

zeggen dat u extra vials (dozen per 10 vials) kan bestellen bovenop het maximale 
opgelegde aantal van 2 dozen per apotheek of huisarts. 

• Om een additionele bestelling te plaatsen in het kader van een aanvraag uit de 

collectiviteiten of een grote groep burgers, dient u deze bestelling door te geven 

via volgend e-mailadres: vaccinnet@vlaanderen.be 

• Gelieve bij uw aanvraag volgende informatie mee te geven: 

o Vaccintype 

o Aantal dozen (60 dosissen per doos) 

o Naam collectiviteit 

o Aanvraag van de collectiviteit (per mail) of reden van bestelling 

• Let op: bestellingen voor collectiviteiten kunnen niet rechtstreeks geleverd 

worden bij de collectiviteit zelf. Deze zal steeds geleverd worden op het adres 

gekoppeld aan de vaccinator die de bestelling plaatst. 

 

 

- Huisarts: 

o Een huisarts kan van elk vaccintype per bestelmoment maximaal 2 dozen 

bestellen.  

o Dit wil zeggen, maximaal:  

▪ 2 dozen Pfizer adapted BA4.5 (= 20 vials = 120 dosissen) 

▪ 2 dozen Pfizer pediatric (= 20 vials = 200 dosissen) 

o Uitzondering: bestellingen in functie van een hogere vraag. 

 

- Groepspraktijken huisartsen 

o Een groepspraktijk kan één bestelling plaatsen die gebruikt kan worden 

door alle huisartsen die tot deze praktijk behoren. Hierbij kan voor elke 

huisarts die tot deze praktijk behoort maximaal 2 dozen van elk vaccintype 

besteld worden. 

o Dit wil zeggen, maximaal per huisarts uit de huisartsenpraktijk: 

▪ 2 dozen Pfizer adapted BA4.5 (= 20 vials = 120 dosissen) 

▪ 2 dozen Pfizer pediatric (= 20 vials = 200 dosissen) 

o Uitzondering: bestellingen in functie van een hogere vraag.  

o Indien u omwille van technische redenen niet het gewenste aantal dozen 

kan bestellen voor de groepspraktijk, wordt gevraagd om contact op te 

nemen via vaccinnet@vlaanderen.be. 
 

Opmerkingen: 

mailto:vaccinnet@vlaanderen.be
mailto:vaccinnet@vlaanderen.be
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• Wat als de vraag in uw huisartsenpraktijk of apotheek groter blijkt dan het aantal 

vaccins in voorraad gedurende de periode januari – augustus:  

▪ Op wekelijkse basis zal een overleg plaatsvinden tussen VAN - Domus Medica 

– Zorg en Gezondheid om een tussentijdse evaluatie uit te voeren en 

aanpassingen door te voeren waar nodig.  

▪ Een dashboard stelt Zorg en Gezondheid in staat om een evaluatie te maken op 

basis van het bestelde vaccins en de geregistreerde vaccinaties. 

▪ Indien het advies van de Hoge Gezondheidsraad door omstandigheden (vb. 

nieuwe uitbraak) in de loop van januari – augustus wijzigt, zal de mogelijkheid 
tot het bestellen van vaccins worden herzien in het kader van dit advies. 

 

Uitzondering: 

In het kader van het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt een uitzondering 
gemaakt voor vaccinatie van de volgende doelgroepen:  

Nieuwe 5-jarigen:  

Ook na de bestelmomenten in januari en februari kunnen in het kader van vaccinatie voor 

nieuwe 5-jarigen op regelmatige tijdstippen vaccins geleverd worden. Gezien de beperkte 

omvang van deze groep, wordt geopteerd om het vaccinatiemoment voor deze doelgroep 

te groeperen. Op deze manier kan verspilling tot een minimum worden beperkt. Wanneer 

en hoe deze bestelmogelijkheid zal worden opengezet, zal tijdig worden 
gecommuniceerd via de geijkte kanalen.  

 

Risicopersonen: 

Risicopersonen (bijvoorbeeld: nieuwe immuungecompromitteerde personen) kunnen net 

zoals andere burgers terecht in het reguliere circuit bij de huisarts of apotheker om 

gevaccineerd te worden. Om de continuïteit van een optimale bescherming te garanderen 

na het tweevoudige bestelmoment voor apothekers en huisartsen, zal deze doelgroep 

nadien nog steeds gevaccineerd kunnen worden via de ziekenhuizen. In samenspraak 

met de ziekenhuizen zal een procedure worden uitgewerkt om deze vaccinatiemomenten 

efficiënt te laten verlopen. Van zodra deze procedure is gefinaliseerd, wordt deze 
opgenomen in de nieuwste versie van deze SOP.  

 

Transport vaccins 
 

Rechtstreeks via Movianto 

 

Het transport van nieuw ontdooide vaccins wordt uitgevoerd door de logistieke partner 

van de federale overheid, Movianto. Een rechtstreekse koppeling tussen Vaccinnet en 

Movianto zorgt ervoor dat uw bestelling na het plaatsen rechtstreeks doorstroomt naar 
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de logistieke partner die deze zal verwerken en binnen de 5 werkdagen afleveren op 

het aangegeven adres.  

Wat kan u verwachten bij het afleveren van uw bestelling:  

- Vaccins verpakt per 10 vials. 

- Oranje stickers (in de doos) met daarop het corresponderende lotnummer en de 

bijhorende houdbaarheidsdatum op basis van de ontdooiingsdatum.  

- Geen temperatuur logging: 
o Wanneer er zich een temperatuurdeviatie voordoet in één van de voertuigen, 

dan zal er geen uitlevering plaatsvinden. De chauffeur krijgt een visueel en 
auditief alarm in de cabine en zal de opdracht krijgen om de rit te onderbreken 
en terug te keren naar de HUB. In bijlage vindt u het statement van Movianto 
terug waarbij wordt gesteld dat de temperatuur is gegarandeerd indien u de 
vaccins ontvangen heeft. 

- Corresponderend vaccinatiemateriaal a rato van het aantal bestelde dosissen. 
 
 

Eigen transport binnen de eerstelijnszone 

 

Wanneer een aflevering plaatsvindt van vials of opgetrokken spuiten van een apotheker 

aan een huisarts of thuisverpleegkundige, is het van belang dat tijdens het transport 
steeds de koudeketen in acht wordt genomen.  

Daarnaast is het van belang dat de vaccinator die de vials ontvangt steeds op de hoogte is 

van enkele cruciale gegevens in het kader van de traceerbaarheid. De vaccinator die de 

vials ontvangt moet ten allen tijden op de hoogte gesteld worden van:  

• Type vaccin 

• Lotnummer 

• Houdbaarheidsdatum 

Om deze informatie te documenteren kan gebruik worden gemaakt van de template 

voorzien door de Federale Overheidsdienst (zie bijlage). Wanneer een apotheker vials of 

spuiten aflevert aan een huisarts of thuisverpleegkundige, dient deze informatie steeds 
meegegeven te worden. 

 

Vaccinatiemoment en registratie 
 
 
Als huisarts of apotheker kunt u via Vaccinnet zien welke vaccinaties een burger al kreeg 

toegediend en wanneer. Er wordt gevraagd om steeds rekening te houden met de 

voorziene intervallen tussen de nieuwe en laatst toegediende dosis. Voor meer informatie 

over de intervallen in functie van het type vaccin wordt doorverwezen naar: Beschikbare 
en goedgekeurde COVID-19-vaccins (laatjevaccineren.be). 

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/covid-19-vaccins
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/covid-19-vaccins
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De huidige formulatie van de Pfizer vaccins betreft MDV (Multi Dose Vials). Dit wil zeggen 

dat elke vial meerdere dosissen bevat. Zoals vermeld in de SOP COVID-19 vaccins betreft 

de houdbaarheid van een vial na het eerste aanprikken ervan slechts 6u. Om verspilling 

van vaccins tot een minimum te beperken, wordt gevraagd om de vaccinatiemomenten 

daarom zoveel mogelijk te groeperen. In functie hiervan is het van belang dat binnen de 

eerstelijnszone tussen de verschillende vaccinatoren goede afspraken worden gemaakt 
om de geleverde vaccins zo efficiënt mogelijk in te zetten.  

Na het vaccinatiemoment dient de vaccinator onmiddellijk of zo snel mogelijk de 
vaccinatie te registreren in Vaccinnet.  Hoe deze registratie kan gebeuren vindt u terug 
via het opleidingsmateriaal van Vaccinnet, via: Werken met Vaccinnet: 
opleidingsmateriaal | Laat je vaccineren 
 
 

Vernietiging vaccins 
 

Bij het vaccineren in de apotheek of praktijk zal er, naast het gewone restafval, ook 

medisch afval worden gegenereerd. Bij de medische afvalstoffen onderscheiden we 

risicohoudend medisch afval (RMA) en niet- risicohoudend medisch afval (NRMA). Dit 
heeft belangrijke gevolgen voor hun inzameling en hun verwerking. 

 

Vaccins die vervallen vóór 23 januari 
  

Wanneer u als reguliere vaccinator vials ontvangt afkomstig van het vaccinatiecentrum 

kan het zijn dat deze reeds vervallen vóór 23 januari. Tot de week van 23 januari kunnen 

deze vervallen vaccins meegegeven worden met de laatste ophaling van risicohoudend 

medisch afval voor het vaccinatiecentrum. Om dit praktisch te organiseren, wordt 

gevraagd om contact op te nemen met het vaccinatiecentrum vanwaar u deze vials 

oorspronkelijk ontving of een vaccinatiecentrum in de buurt.  

 

Vaccins die vervallen na 23 januari 

 

Indien vials vervallen na 23 januari wordt gevraagd om gebruik te maken van de geijkte 

kanalen ter vernietiging van het risicohoudend medisch materiaal zoals deze reeds 

gekend zijn of werden meegedeeld door de beroepsverenigingen.  

 

  

https://www.laatjevaccineren.be/voor-vaccinatiecentra/handleidingen-en-procedures-voor-vaccinatiecentra/vaccinnet/werken-met-vaccinnet-opleidingsmateriaal
https://www.laatjevaccineren.be/voor-vaccinatiecentra/handleidingen-en-procedures-voor-vaccinatiecentra/vaccinnet/werken-met-vaccinnet-opleidingsmateriaal
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Periode: Najaar 2023  
 

In functie van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de beslissingen van de 

Interministeriële Conferentie (IMC) op dat moment zullen voor de periode september 

2023 – december 2023 nieuwe werkafspraken worden gemaakt. Deze zullen telkens 
tijdig worden gecommuniceerd via de geijkte kanalen. 

De rechtstreekse distributie van COVID-19 vaccins naar apothekers en huisartsen laten 

het toe om het aantal bestellingen en leveringen op te schalen in functie van de noodzaak. 

De bestelfrequentie en het aantal leverpunten per eerstelijnszone kunnen in het kader 
van de politieke beslissingen eenvoudig worden aangepast.  
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Algemene informatie 
 

SOP COVID-19 vaccins 
 

Dit document beschrijft de Standard Operating Procedures (SOP) voor ontvangst, 

bewaring, voorbereiding, toediening en registratie van de COVID-19 vaccins.  

U kan de laatste update van deze SOP steeds terugvinden op de website van de federale 

overheidsdienst via deze link: Informatie voor zorgverleners en vaccinatiecentra | 

Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) 

 

Vaccinnet 
 

Vaccinnet is een bestel- en distributiesysteem voor vaccins dat door de Vlaamse overheid 

ter beschikking wordt gesteld aan vaccinatoren in het kader van haar programmatisch 

vaccinatiebeleid. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor 

vaccinaties. Daar waar artsen reeds vertrouwd zijn met het gebruik van Vaccinnet, 

kunnen nu ook apothekers toegang verkrijgen tot deze mogelijkheden in het kader van 
COVID-19 vaccinatie in de apotheek. 

Hoe kan een apotheker toegang verkrijgen:  

• Apothekers moeten als “medewerker apotheker” in Vaccinnet toegevoegd worden 

aan de apotheek door een collega die al aan die apotheek gekoppeld is. 

• Alle apotheken zijn in Vaccinnet opgeladen op basis van de gegevens uit het Cobhra 

bestand. Indien de gegevens volledig waren in dat bestand (inclusief e-mailadres, 

telefoonnummer en gegevens van een (titularis) apotheker), werden die ook al 

geactiveerd als gebruiker in Vaccinnet.  

• Best gaat men eerst in de apotheek na of één van de apothekers toegang heeft tot 

Vaccinnet en aan die apotheek gekoppeld is. Die persoon kan dan andere apothekers 

toegang geven voor die apotheek. 

• Recente nieuwe apotheken kunnen zich registreren via 

www.laatjevaccineren.be/vaccinnet en er het formulier voor nieuwe apotheek 

invullen. 

• Let op: Een apotheker kan geen toegang verkrijgen door zelf rechtstreeks een 

aanvraag in te dienen in Vaccinnet. Rechtstreekse toegang is enkel voorzien voor 

artsen. 

• Let op: Elke apotheker of apotheekmedewerker die met Vaccinnet wil werken, moet 

eerst inloggen in Vaccinnet en de gebruiksovereenkomst accepteren. Indien niet, dan 
kan de connectie met de apotheek software ook niet correct werken. 

 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie-professionelen/#:~:text=injectie%20met%20vaccin-,Informatie%20voor%20verantwoordelijken%20van%20een%20vaccinatiecentrum,van%20de%20vaccins%20en%20van%20andere%20mogelijke%20evoluties%20in%20de%20vaccinatiestrategie.,-Richtlijnen%20voor%20mobiele
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie-professionelen/#:~:text=injectie%20met%20vaccin-,Informatie%20voor%20verantwoordelijken%20van%20een%20vaccinatiecentrum,van%20de%20vaccins%20en%20van%20andere%20mogelijke%20evoluties%20in%20de%20vaccinatiestrategie.,-Richtlijnen%20voor%20mobiele
http://www.laatjevaccineren.be/vaccinnet
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Hoe kan ik werken met Vaccinnet - opleidingsmateriaal:  

Alle informatie over hoe u kan werken met Vaccinnet en opleidingsmateriaal is terug te 

vinden via: Werken met Vaccinnet: opleidingsmateriaal | Laat je vaccineren 

 

Andere 
 

Algemene nuttige informatie omtrent COVID-19 vaccinatie kan u terugvinden via 

onderstaande links:  

• Home (laatjevaccineren.be) 

• Vragen en antwoorden over vaccins tegen COVID-19 | FAGG 

• Treatments and vaccines for COVID-19 | European Medicines Agency 

(europa.eu) 

 

  

https://www.laatjevaccineren.be/werken-met-vaccinnet-opleidingsmateriaal
https://www.laatjevaccineren.be/
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
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Bijlagen 
 

Bijkomend advies Hoge Gezondheidsraad 
 

 

  

SECOND BOOSTER 2022-2023 ? 
 
 
 
 
 

nog een officiële adviesvraag of volstaat de bespreking in de Task Force? 
 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9721-covid-19-vaccination-automne-hiver-saison-2022-2023 
 
Cela a été discuté largement lors de l’avis booster et la position actuelle du CSS est claire. Nous recommandons actuellement l’administration d’une 

seul booster annuel (adapté ou non à Omicron) à l’approche du pic hivernal dans le contexte actuel d’Omicron pour les plus de 50 ans et groupes à 
risques. Cela donne, selon nos experts, une protection suffisante pour éviter les décès et la surcharge des hôpitaux et est en accord également avec les 
dernières projections du SIMID. A notre connaissance, il n’y a pas de pays qui vont dans ce sens et, à notre connaissance toujours, il n’y a pas de nouvelles 
données scientifiques qui pourraient faire changer cette recommandation et passer à une vaccination tous les x mois ou tous les x pics de la population 
belge à risques. Les éléments qui pourraient faire adapter cette recommandation sont : 

- Arrivée d’un nouveau variant avec échappement immunitaire massif 

- Des nouveaux vaccins tout aussi efficaces que les ARNm mais avec une protection plus longue ou plus large 
- Perte drastique de l’efficacité vaccinale sur les hospitalisations et décès dans le monde et en Belgique 

- Etc. 
 

Certaines personnes à risques ont déjà reçu en Belgique 2 boosters en 2022 (non recommandé par le CSS). 
Avec cette proposition, elles en seraient à leur 3ième booster en moins de 8 mois. C’est une approche actuellement non 

soutenue scientifiquement par l’ensemble NITAG. 
 

NITAG du 17/11/2022, pas d’avis complémentaire au 9721 actuellement sur ce sujet 

Daarnaast bespraken we de vorige Task Force dat een bijkomend advies over het nut van een ‘winterbooster’ (begin volgend kalenderjaar) voor de 
kwetsbare populatie (hoge leeftijd + immuungecompromitteerden, die grotendeels in september ll. geboosterd werd) aangewezen is. Wenst u hiervoor 
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Statement Movianto 
 

 
 

Beste, 
 

 
Sinds kort heeft Movianto het beheer van de Corona vaccins over genomen. De leveringen 

worden uitgevoerd door ons zusterbedrijf Eurotranspharma. 

 

 
U zult gemerkt hebben dat u geen temperatuursticket meer ontvangt van de rit bij uw 

levering. Dat komt omdat Movianto en Eurotranspharma anders werken dan de vorige 

leverancier. 

 

 
Wanneer er zich een temperatuur deviatie voor doet in één van onze voertuigen, dan zal er 

geen uitlevering plaats vinden. De chauffeur krijgt een visueel en auditief alarm in de cabine 

en zal de opdracht krijgen om de rit te onderbreken en terug te keren naar de HUB. 

 

 
U moet dus een controle minder uitvoeren. De temperatuur is gegarandeerd indien u de 

vaccins ontvangen hebt. 

 

 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 
 

Met vriendelijke groeten  

Hannes Dubois Viviane Henry 

Commercieel Manager 
Movianto Belgium NV 

Strategisch adviseur - Crisismanagement 
Strategische voorraad - Gezamenlijke 
aanbesteding - rescEU 

 FOD Volksgezondheid, veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu 

 
 
 

 

Movianto Belgium NV, Waterkeringstraat 1, 9320 

Erembodegem Company No: BE0418.979.622 

www.movianto.co

m www.walden-

group.com  

http://www.movianto.com/
http://www.movianto.com/
http://www.walden-group.com/
http://www.walden-group.com/
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Transferdocument FOD 
 

TRANSFERDOCUMENT 

 
PICK UP DATUM 

 
 

 

TRANSPORT TEMPERATUUR 
 
 

2-8°C 

 

VAN 
 

 

ADRES 
 

 

STAD 
 

 

CONTACT PERSOON 
 

 

TELEFOON NUMMER 
 

 

 

NAAR 
 

 
 

ADRES 
 

 
 

STAD 
 

 
 

CONTACT PERSOON 
 

 
 

TELEFOON NUMMER 
 
 

 
 

 

 

 

PRODUCT 
 

BATCH 
 

VERVALDATUM 
verpakking 
 

AANTAL 
 

BEWAAR 
CONDITIE 
 

DATUM 
ONTDOOING 
 

VERVALDATUM 
na ontdooing 
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Gelieve een overzicht van de temperatuurregistratie van uw vriezer of koelkast bij te 

voegen om te bewijzen dat de vaccins tijdens de opslag in uw vestigingen goed werden 

bewaard. 

 

 

 

 


