Rolomschrijvingen voor medisch expert binnen het programmamanagement van de
zorgraad, toezichthoudend medisch verantwoordelijke en farmaceutisch expert in een
vaccinatiecentrum
Hieronder geven we de rolomschrijvingen voor:
- Medisch expert binnen het programmamanagement van de zorgraad,
- Toezichthoudend medisch verantwoordelijke van een vaccinatiecentrum
- Farmaceutisch expert van een vaccinatiecentrum
Kadering
De omschrijvingen zijn gebaseerd op de takenpakketten van de 3 verschillende rollen.
De rol van de farmaceutisch expert is duidelijk afscheidbaar van beide andere rollen. Tussen
de rol van medisch expert binnen het programmamanagement en toezichthoudend medisch
verantwoordelijke van een vaccinatiecentrum zit een zekere overlap. Zo is het denkbaar dat
de medische expert van de zorgraad mee in de pool zit van de toezichthoudende medische
verantwoordelijken van een vaccinatiecentrum (zie verder).
Financiering
Voor de rollen van toezichthoudend medisch verantwoordelijke en farmaceutisch expert
binnen een vaccinatiecentrum is er een financiering voorzien van respectievelijk 60 en 45
uren per week, uitgaande van het RIZIV uurtarief van 80,34 euro. Voor de rol van medische
expert van de zorgraad is er een forfaitair maandbedrag voorzien van 6.355,00 euro.
Aanwezigheid in het vaccinatiecentrum/binnen programmamanagement zorgraad
Het agentschap gaat er van uit dat de aanwezigheid van toezichthoudend medisch
verantwoordelijke en farmaceutisch expert in het vaccinatiecentrum zal vorm krijgen binnen
een beurtrol systeem, af te spreken in de schoot van de plaatselijke beroepsorganisatie. We
raden aan om binnen de groep artsen en apothekers die hiervoor zullen instaan een soort
van ‘coördinator’ aan te duiden en hiervoor een onderling af te spreken urenpakket te
voorzien. Het zijn deze coördinatoren die het overzicht bewaken, bereikbaar zijn in geval
van vragen en in overleg zullen gaan met de centrumverantwoordelijke en de HRverantwoordelijke voor alle gemeenschappelijke kwesties van het centrum, al dan niet met
het betrekken van de programmamanager of andere rollen binnen de zorgraad. Dit kan een
wekelijks overleg zijn, dagelijkse korte stand-van-zaken meetings en waar nodig korte ad hoc
meetings.
Voor de rol medische expert binnen de zorgraad gaan we er wel van uit dat die wordt
opgenomen door 1 persoon die in voldoende mate ter beschikking staat van de zorgraad.

Takenpakket
De farmaceutisch expert zorgt ervoor dat de burger een kwalitatief vaccin krijgt toegediend dat
op de juiste manier werd gestockeerd en bewaard, op de juiste manier werd verdund en
klaargemaakt.
Zij/hij is verantwoordelijk voor:
•
het stockmanagement en – in overleg met de centrumverantwoordelijke die het proces van
uitnodigingen en geregistreerde burgers overziet – de bestellingen,
•
de goede bewaring van de vaccins in het vaccinatiecentrum met respect voor de koude
keten,
•
indien nodig, het ontdooien van de vaccins, volgens instructies van de producent,
•
het aseptisch verdunnen van de vaccins,
•
het klaarmaken van de injectiespuiten,
•
het registreren van eventuele non-conformiteiten,
•
het beschikbaar houden van de noodtrousses,
•
beheer en opvolging van Risk Minimization Activities en Farmacovigilantie.
De hiertoe aangeduide coördinator van deze groep overlegt op dagelijkse basis met de
coördinator van de medische equipe, de centrumverantwoordelijke en de HR-manager om het
dagelijkse reilen en zeilen in het vaccinatiecentrum in goede banen te leiden.
Zij/hij bewaakt de toepassing van de standaard operating procedures (SOP’s) en leidt nieuwe
medewerkers op.
De toezichthoudend medisch verantwoordelijke bewaakt het correct medisch en verpleegkundig
verloop van het vaccinatieproces in alle vaccinatielijnen van het vaccinatiecentrum.
Zij/hij is verantwoordelijk voor:
•
medisch-hygiënische opvolging van het vaccinatieproces en zorgen voor een goed verloop,
•
indien nodig het gebruiken van de noodtrousse en het communiceren van het gebruik van
materiaal noodtrousse aan farmaceutisch verantwoordelijke,
•
op vraag van de verpleegkundige die de anamnese afneemt het vaststellen van contraindicaties,
•
het ondersteunen van de medische anamnese,
•
eindverantwoordelijke voor EHBO (dit betekent niet dat de medische verantwoordelijke zelf
moet instaan voor de EHBO-post, dit kan afgesproken worden met het plaatselijke Rode
kruis),
•
medisch handelen in geval van nood,
•
doorgeven van mogelijke directe bijwerkingen van het vaccin aan de farmaceutisch expert.
•
occasioneel mee inspringen als vaccinator om accute problemen op te vangen
De hiertoe aangeduide coördinator van deze groep overlegt op geregelde basis met de
coördinator van de apothekers, de centrumverantwoordelijke en de HR-manager om het
dagelijkse reilen en zeilen in het vaccinatiecentrum in goede banen te leiden.
De medische expert binnen het programmamanagement van de zorgraad is
eindverantwoordelijke voor de correcte medische opvolging van het vaccinatieprogramma
binnen de ELZ.
Zij/hij neemt volgende taken op:

•
•

•
•
•
•

ondersteunen van de programmamanager voor wat betreft de medische aspecten van de
vaccinatiestrategie en hierin samenwerken met de andere betrokkenen,
samen met de populatiemanager opvolgen van de samenstelling van de lijsten van de
eerstelijnszorgverstrekkers en de mensen die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Bij
het samenstellen van deze lijsten is het medisch beroepsgeheim van toepassing,
opvolgen van het vaccinatieproces in de vaccinatiecentra. Waar nodig de toezichthoudende
medisch verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum ondersteunen met advies,
ondersteunen van wijkgerichte vaccinaties, vaccinaties in voorzieningen en/of andere
collectiviteiten waar de beslissing is genomen om in situ te vaccineren,
overleggen met de programmamanager en desgevallend de mSPOC voor maatregelen in
geval van grote lokale uitbraken of clusters,
vormt de liason met de plaatselijke HAK

