12.11.2021

•

REMINDER CARD COVID-19-VACCINATIE

Basisvaccinatie: De meeste COVID-19-vaccins bestaan uit 2
dosissen elk met een eigen tijdsinterval tussen de 2 dossissen.
Om een optimale bescherming te krijgen moet het aantal
dosissen en het tijdsinterval gerespecteerd worden.
o Pfizer (Comirnaty): dosis 2 na min. 19 dagen
o Moderna (Spikevax): dosis 2 na min. 26 dagen
o AstraZeneca (Vaxzevria): dosis 2 na min. 28 dagen (4 w.)

Tip: vraag na of de burger al een corona-vaccin ontvangen heeft. Zo ja, welk
vaccin en wanneer? Zo vermijd je fouten hiertegen.

•

Toegediende vaccins moeten van hetzelfde merk zijn.
Combinaties van vaccins van verschillende merken/firma’s zijn
niet toegestaan. Controleer dat je het juiste vaccin als 2de dosis
geeft.
o Leeftijdsgrens AZ: 41 jaar
o Leeftijdsgrens Janssen: 41 jaar + opt-in vanaf 18 jaar
o Zwangere vrouwen: mRNA-vaccin (Moderna of Pfizer)
+ bij outreachende vacc. mag Janssen
o Jongeren t.e.m. 12 jaar: enkel Pfizer of Moderna!
o Jonger dan 12 jaar niet vaccineren (12j. op dag van vacc.)
o Leeftijd bepaald a.d.h.v. geboortedatum (dag en maand), niet
enkel geboortejaar!

•

Extra of boosterdosis
o Vaccinatie met mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna)
o Ook na basisvaccinatie met AstraZeneca of Janssen
o Interval na basisvaccinatie:
 Minimum 28 dagen (extra dosis)
 Booster: 2 maand na Janssen, 4 maand na
AstraZeneca, 6 maand na Pfizer of Moderna
o Opnieuw minimum 15min wachttijd
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•

Volg SOP anamnese en SOP vaccinatie
o Tijdens de anamnese wordt bijzonder aandacht gegeven
aan een voorgeschiedenis van allergieën
o Volg procedure toestemming bij jongeren 12-15 jaar
o Extra- of booster-dosis
 Basisvaccinatie AstraZeneca of Janssen? SOP dosis 1
 Basisvaccinatie Pfizer of Moderna? SOP dosis 2

•

Klaargemaakt vaccin: bescherm deze van het licht & niet
schudden
Controleer merk, vervaluur en hoeveelheid in de spuit
o Pfizer (Comirnaty): 0,3 ml
o Moderna (Spikevax)
 Basis of extra dosis: 0,5 ml
 Booster: 0,25 ml
o AstraZeneca (Vaxzevria): 0,5 ml
o Janssen: 0,5 ml

•

COVID-19-vaccins worden intramusculair geplaatst in de
deltoïdspier (bovenarm) of in de anterolaterale spier van de dij
Aandachtspunten zijn:
o Huid strak trekken (IM-inspuiting)
o Geen ontsmetting van de huid noodzakelijk
o Geen aspiratie voor toediening noodzakelijk
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