29.04.2021

SOP ANAMNESE DOSIS 1
Scan ID
Controleer: juiste vacc.lijn

Niet
ok?

Heb je al een corona-vaccin
gehad?

Ja

Steward brengt burger naar juiste
lij
Heeft de burger veel
medische vragen? Roep arts
Volg SOP
anamnese dosis 2

Nee

Ontsmet handen
systematisch
Ontsmet stoel + tafel na

Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, …)
 JA: niet vaccineren, roep arts VC erbij
Ben je allergisch voor PEG (polyethyleenglycol) of polysorbaat?
 Niet gekend: Ok, volgende vraag. JA: Arts VC evalueert
Heb je ooit heel allergisch gereageerd op een medicijn of vaccin?  JA: Arts VC evalueert
Heb je ooit een anafylaxie (= ernstige levensbedreigende allergische reactie) gedaan?  JA: Arts VC
evalueert
Heb je ooit quincke oedeem (= zwelling in de keel, tong) gehad?  JA: Arts VC evalueert (prentje)
Heb je systemische mastocytose*?  JA: Arts VC evalueert (ZH-vaccinatie)
Heb je erfelijk angio-oedeem*?  JA: Arts VC evalueert (ZH-vaccinatie)
Nee
JA: Controleer vaccin-type, moet mRNA
Vrouwen: Ben je zwanger?
zijn
NEEN
l
d
OK voor vaccinatie
Heb je astma? JA  Heb je hier Heb je veel last hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?
JA: 30min in wachtruimte, schrijf ‘30’ op VCkaartje

Zijn de klieren in je oksel
verwijderd? Bv. omdat je
borstkanker had

Ja

Aan welke kant?

Informeer burger over:
- merk vaccin + bijwerkingen
vaccin (paracetamol mag!!)
- belang maatregelen blijven
volgen

Registreer in Doclr:
- wachttijd (15/30min)
- positieve anamnesetest

Noteer op VCkaartje
en geef mee:
- naam burger
- datum toediening
- merk vaccin
- datum 2e afspraak

Schrijf op VCkaartje waar
verwijdering NIET was, vacc.
gebeurt aan zijde zonder
verwijdering
- Links verwijdering: schrijf ‘R’
- Rechts verwijdering: schrijf ‘L’
- Beide verwijderd: schrijf ‘D’,
vaccinatie in antero-laterale
spier van de dij

Burger mag naar vaccinator

www.zorg-en-gezondheid.be

13.04.2021

SOP ANAMNESE DOSIS 2
Scan ID
Controleer: juiste vacc.lijn, VCkaartje voor type
i

Niet
ok?

Heeft de burger veel
medische vragen? Roep arts

Heb je al een corona-vaccin gehad?
Ja
Nee

Heb je de 1e dosis in het VC
ontvangen?

Steward brengt burger naar juiste
lij

Volg SOP
anamnese dosis 2

Ja

Ontsmet handen
systematisch
Ontsmet stoel + tafel na

Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, …)
JA: niet vaccineren, roep arts VC erbij
Reageerde je heel allergisch op je eerste vaccin tegen corona? En had je medische hulp nodig?
JA: Arts VC evalueert
Had je na je eerste vaccin een zwelling in je keel, tong (quincke oedeem) of problemen met ademen?
JA: Arts VC evalueert
Nee
OK voor vaccinatie

Heb je astma? JA  Heb je veel last hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?
JA: 30min in wachtruimte, schrijf ‘30’ op VCkaartje
Heb je ooit quincke oedeem gehad? (= zwelling v.d. keel, tong)
JA: 30min in wachtruimte, schrijf ‘30’ op VCkaartje
Heb je ooit een anafylaxie gedaan? (= ernstige levensbedreigende allergische reactie)
JA: 30min in wachtruimte, schrijf ‘30’ op VCkaartje

Zijn de klieren in je oksel
verwijderd? Bv. omdat je
borstkanker had.

Ja

Aan welke kant?

Informeer burger over:
- merk vaccin + bijwerkingen
(paracetamol mag!!)
- belang maatregelen blijven
volgen

Registreer in Doclr:
- wachttijd (15/30min)
- positieve anamnesetest

Schrijf op VCkaartje waar
verwijdering NIET was, vacc.
gebeurt aan zijde zonder
verwijdering
- Links verwijdering: schrijf ‘R’
- Rechts verwijdering: schrijf ‘L’
- Beide verwijderd: schrijf ‘D’,
vaccinatie in antero-laterale
spier van de dij

Burger mag naar vaccinator

www.zorg-en-gezondheid.be

13.04.2021

SOP ANAMNESE DOSIS 2, 1E DOSIS IN ANDERE INSTELLING
Scan ID
Controleer: juiste vacc.lijn, VCkaartje voor type
i

Niet
ok?

Steward brengt burger naar juiste
lij

Heb je al een corona-vaccin gehad?
Nee

Heb je de 1 dosis in het VC
ontvangen? NEE
e

Welk merk?
Hoe lang geleden?

Niet
ok?

Probleem interval? roep arts
VC erbij
Verkeerd merk? Steward
brengt burger naar juiste lijn

Ok
Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, …)
 JA: niet vaccineren, roep arts VC erbij
Ben je allergisch voor PEG (polyethyleenglycol) of polysorbaat?
 Niet gekend: Ok, volgende vraag. JA: Arts VC evalueert
Heb je ooit heel allergisch gereageerd op een medicijn of vaccin?  JA: Arts VC evalueert
Heb je ooit een anafylaxie (= ernstige levensbedreigende allergische reactie) gedaan?  JA: Arts VC
evalueert
Heb je ooit quincke oedeem (= zwelling in de keel, tong) gehad?  JA: Arts VC evalueert (prentje)
Heb je systemische mastocytose*?  JA: Arts VC evalueert (ZH-vaccinatie)
Heb je erfelijk angio-oedeem*?  JA: Arts VC evalueert (ZH-vaccinatie)
*Indien pathologie niet gekend is door burger, naar de volgende vraag
Reageerde je heel allergisch op je eerste vaccin tegen corona? En had je medische hulp nodig?
JA: Arts VC evalueert
Had je na je eerste vaccin een zwelling in je keel, tong (= quincke oedeem) of problemen met ademen?
Minimuminterval tussen 2 dosissen:
- Pfizer (Comirnaty): 19d.
- Moderna: 26d.
- AstraZeneca (Vaxzevria): 51d. (±8

OK voor vaccinatie

Heb je astma? JA  Heb je hier Heb je veel last
hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?
JA: 30min in wachtruimte, schrijf ‘30’ op
Ck
j
Zijn de klieren in je oksel
verwijderd? Bv. omdat je
borstkanker had.

Informeer burger over:
- merk vaccin + bijwerkingen
(paracetamol mag!!)
- belang maatregelen blijven
volgen

Ja

Aan welke kant?

Registreer in Doclr:
- wachttijd (15/30min)
- positieve anamnesetest

Heeft de burger veel
medische vragen? Roep arts
Ontsmet handen
systematisch
Ontsmet stoel + tafel na

Schrijf op VCkaartje waar
verwijdering NIET was, vacc.
gebeurt aan zijde zonder
verwijdering
- Links verwijdering: schrijf ‘R’
- Rechts verwijdering: schrijf ‘L’
- Beide verwijderd: schrijf ‘D’,
vaccinatie in antero-laterale
spier van de dij

Burger mag naar vaccinator

www.zorg-en-gezondheid.be

13.04.2021

SOP VACCINATIE
Neem ID en VCkaartje
+ geef instructie om arm bloot te maken

- Scan ID
- Controleer juiste vacc.lijn, vaccin-type (PC en
kaartje)

- Controleer merk, vervaluur vaccin en hoeveelheid
in spuit
- Scan vaccintype en lotnummer in Doclr
- Noteer op VCkaartje lotnummer
- Bekijk aandachtspunten toediening op VCkaartje
 indien 30min wachttijd ingeven in Doclr

Code VCkaartje:
30: 30min in wachtruimte!
R: verwijdering links gehad, rechts
vaccineren
L: verwijdering rechts gehad, links
vaccineren
D: beide kanten verwijderd,
vaccinatie in de antero-laterale
spier v.d. dij
Hoeveel ml in de spuit?
• Pfizer (Comirnaty): 0,3 ml
• Moderna: 0,5 ml
• AstraZeneca (Vaxzevria):
0,5ml
• Janssen: 0,5 ml
Schud niet met de spuit &

Begin vaccinatie
Neem je bloedverdunners?

Min. 2 minuten afdrukken
(vraag de burger dit)

Vaccinatie: huid niet
ontsmetten, niet aspireren,
huid strak trekken (IM)
Nadien: naald onmiddellijk
in naaldcontainer!
Informeer nogmaals over
belang 15/30min in
wachtruimte
Registreer toediening in
Doclr

Ontsmet handen volgens
procedures handhygiëne
Ontsmet stoel na iedere burger
Indien burger onwel: roep arts VC erbij
Volg indien nodig SOP anafylaxie

Vaccinatie klaar
Geef VCkaartje en evt. folder mee, burger
naar wachtruimte

www.zorg-en-gezondheid.be

