Beste bereider,

Welkom bij het team van Vaccinatiecentrum ELZ-Mechelen SKW! We danken je alvast voor je
enthousiasme en steun om mee te streven naar een kwaliteitsvolle vaccinatie voor al onze bewoners.
We geven je hierbij graag enkele voorafgaande tips en tricks mee die je best even doorneemt voor je
start als bereider. We vragen je om, in geval van opmerkingen, deze te noteren en te bespreken met
de farmaceutisch expert ter plaatse.
Enkele praktische afspraken:
-

-

We ontvangen je graag voor een shift met de uren zoals aangegeven in de mail. Je meldt je
aan aan de hoofdingang van het vaccinatiecentrum en vraagt naar de farmaceutisch expert.
Hij/zij zal je ontvangen. We vragen je om de eerste keer minstens 20 minuten voor de start
van de shift aanwezig te zijn zodat we alle procedures samen op voorhand kunnen
overlopen.
Voor de bereiding van de vaccins worden enkele hygiënische maatregelen genomen omtrent
de persoonlijke hygiëne van de bereider:
o Je werkt preferentieel met een witte schort met korte mouwen. Deze neem je zelf
mee indien je deze ter beschikking hebt. Wij voorzien een overschort.
o Lange haren draag je in een staart. Een baard is verzorgd.
o Alle juwelen aan de handen en armen worden tijdens de bereiding uit gedaan
(ringen, armbanden). We raden aan deze thuis te laten, indien je deze toch wil
meenemen voorzien we een bakje om deze in te ‘stockeren’. Nagellak wordt
verwijderd en nagels zijn kort geknipt.

Niet elk van ons heeft al eens een aseptische bereiding gemaakt. We willen je in deze e-mail al
enkele filmpjes laten bekijken zodat je al een idee hebt wat gaat komen. Bekijk de filmpjes grondig.
De farmaceutisch expert herhaalt de meest kritische punten nog eens voor de start van je shift.
Als bereider vragen we je de maatregelen in verband met hygiëne te volgen en steeds systematisch
te werken.
1) Voor elke shift (en bij elke moment dat je je de bereidingsruimte verlaat en opnieuw
betreedt, bijvoorbeeld na een toiletbezoek) worden de handen grondig gewassen met
zeep (in de EHBO ruimte). Tijdens de bereiding zelf wordt een overschort gedragen met
opgestropte mouwen.
2) Voor elke nieuw bereidingsuur wordt het werkoppervlak opnieuw ontsmet. Daarnaast
ontsmet je ook je handen met ontsmettingalcohol. Je gebruikt hiervoor de chirurgische
handrub techniek. Als je deze niet onder de knie hebt, kan je volgend filmpje bekijken:
https://youtu.be/ZnSjFr6J9HI en thuis alvast wat oefenen.
3) De bereiding van de vaccins is afhankelijk van het type vaccin. Bekijk de fiches en
filmpjes alvast even thuis zodat je voorbereid bent.
Werkfiche Astra Zeneca: https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/InfoCorona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Bereiding-vaccins/Pages/BereidingsinstructiesAstra-Zeneca.aspx
Werkfiche Pfizer: https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Vaccinatiecentrum/Bereiding-vaccins/Pages/BereidingsinstructiesComirnaty-(Pfizer).aspx
Je vindt alle info ook nog eens terug in de presentatie in bijlage die je misschien tijdens een
opleidingsmoment hebt doorlopen.
Al je activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de farmaceutisch expert. Hij zal je helpen
met de start van de bereiding (klaarleggen etiketten, vials,…) en de opgetrokken vaccins nakijken
voordat ze toegediend kunnen worden. Als je een vraag of probleem hebt, aarzel niet om deze
persoon aan te spreken.
We kijken er naar uit om samen met jou aan de slag te gaan!
Vriendelijke groeten,
Het team van farmaceutisch experten van de Eerstelijnszone Mechelen-SKW
Contact voor vragen:
Apr. Joke Opsomer
Joke.opsomer@meduca.be
0473/407307

