




 

 

 

 

 

 

 

  







o In Shiftbase Roosters kunnen jullie zien wie als Dag Coördinator aanwezig is.  

Verantwoordelijk voor 

▪ Algehele procesgang / voortgang / structuur 

▪ Dagafsluiting / Telling Vaccins / Telling Supportmateriaal 

▪ Rest Vaccins  (+te spuiten interne vaccinaties einde dag) 

▪ Alle facilitaire zaken 

▪ Beheer algehele voorraad / aanvulling voorraad 

▪ Coronit + afwijking lijsten  

▪ Verdeling priklijnen / PAUZES 

▪ Aanspreekpunt Hosts / Administrateurs / Parkeerwacht 

▪ Aanspreekpunt voor Beveiliging 

 

o In Shiftbase Roosters kunnen jullie zien wie als Medisch Coördinator aanwezig is.  

Verantwoordelijk voor   

▪ Overall vakinhoudelijke medische zaken Optrekkers/Prikkers  

▪ Vakbekwaamheid toetsen en controleren Optrekkers/Prikkers 

▪ Bewaken algehele hygiëne en naleven protocollen Optrekkers/Prikkers 

▪ Prikincidenten 

▪ Indien Optrek / Prikkers op de dag zelf willen afwisselen = in direct overleg met 

Medisch coördinator 

▪ Aanspreekpunt EHBO (medisch vakinhoudelijk) 

▪ Aanspreekpunt voor de artsen (medisch vakinhoudelijk) 

 

 

  



 

- ADMINISTRATEURS 

 

o Wees alert bij iedere klant op controle of juiste persoon wordt aangeklikt (controleer ipv 

ID bewijs / Rijbewijs / Paspoort) 

o Let nog steeds goed op bij 2e prik = invoer VERVOLG INTAKE FORMULIER TOEVOEGEN 

o Afspraken die ONJUIST in CoronIt staan dus Pfizer ipv Astra Zeneca (of andersom) = Direct 

Dag coördinator of Locatie coördinator alarmeren. (+ afwijkingen formulier invullen) 

o Indien Arts via Medisch Coördinator een Klant TOCH Pfizer wil laten prikken ipv 

AstraZeneca = Direct Dag coördinator of Locatie coördinator alarmeren. 

o Vragen inhoudelijk CoronIt e.d zaken = Dag Coördinator / Locatie coördinator  

• JE WERKT MET PERSOONSGEGEVENS WEES JE HIER IEDERE MINUUT VAN DE DAG VAN BEWUST! 

WAARBORG PRIVACY en CONTROLEER GOED WIE JE VOOR JE HEBT STAAN. 

• IEDERE ADMINISTRATEUR WERKT OP ZIJN/HAAR EIGEN PROFIEL en INLOGGEGEVENS 

 

 

- PRIKKERS / OPTREKKERS 

 

 

o PRIKKERS --> Controleer het Vaccinatiebewijs nogmaals op correctheid – dubbelcheck  

▪ Naam + voorletters (geboortedatum) 

▪ Juistheid invoer toegediende vaccin (Pfizer / Astra Zeneca) 

 

o Vanaf Dinsdag  gaan we AstraZeneca ook weer CENTRAAL in de optrekruimte 

optrekken en verdelen over de AstraZeneca & Pfizer  Priklijnen.  

▪ AstraZeneca = Na aanprikken van de flacon moeten de maximaal twaalf doses van 

het vaccin zo snel mogelijk worden toegediend. Het vaccin kan dan maximaal zes 

uur worden bewaard bij 8°C tot 30°C of 48 uur bij 2 tot 8°C mits het nog in de 

flacon zit. Eenmaal opgetrokken in de toedieningsspuit is het vaccin nog zes uur 

houdbaar buiten de koelkast; 

▪ Pfizer = Opgelost vaccin kan maximaal 6 uur bewaard worden bij 2-30°C vanaf 

toevoegen van de oplosvloeistof, mits het nog in de flacon of spuit zit. Onopgelost 

vaccin kan maximaal 2 uur bewaard worden bij 2-25°C; 

Inhoudelijk zal Medisch Coördinator jullie op de hoogte brengen van deze werkwijze 

 

o Ga je met PAUZE ? Zet je bakje met spuiten in de optrekruimte 

▪ OP de VOORRAADTAFEL in de optrekruimte  

▪ OP de juiste plek (dus PFIZER bij PFIZER / ASTRA bij ASTRA) 

▪ GEEN SPUITEN IN DE KASTJES, ONDER TAFELS etc 

Inhoudelijk zal Medisch Coördinator jullie op de hoogte brengen van deze werkwijze 

 

o Voor alle medisch inhoudelijke zaken is Medisch Coördinator jullie aanspreekpunt! 

 







• Als bovenste plank vaccins op zijn = MELDEN AAN LOCATIE COORDINATOR 

• Doosjes allemaal doorschuiven plankje omhoog, zodat onderin weer plaats vrijkomt indien er 

een nieuwe levering vaccins komt. 

• LET OP: de batches liggen ook bij de vaccins + stickers (dit ten alle tijden BIJ ELKAAR HOUDEN) 

 

4. Einde dag zorg: zorg ervoor dat alle batchstickers weer keurig opgeruimd worden en in de 

koelkast bij de Vaccins wordt gelegd van betreffende BATCH. 

 

5. 1e optrekkers / Vaccins belevering 

• De ORANJE (pfizer) priklijnen krijgen de vaccins beleverd door 1e optrekker. 

• De BLAUWE (AstraZeneca) priklijnen halen zelf de vaccin flacons/toebehoren op in 
optrekruimte. Optrekkers zitten in dezelfde ruimte als de prikkers/administrateurs 

• De BLAUWE (AstraZeneca) priklijnen = Prikkers en optrekkers moeten elkaar afwisselen 
gedurende de shift  

 
6. PAUZES PRIKLIJN 

• Houdt jezelf aan de vaste pauze tijden 

 

- BEVEILIGING 

1. Geen bijzonderheden 

 

- HOST 

1. Geen bijzonderheden 

  






