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Afkortingen

 BA1 of BA4/5 COVID-stammen waarvoor vaccins zijn aangepast

 BLS basic life support

 GDP good distribution practices (wijze van transport)

 GH groothandelaar-verdeler

 KK koelkast (2-8°C)

 KT kamertemperatuur (8-25°C)

 OFF officina

 RMA risicohoudend medisch afval (naaldcontainer)

 VAPA vaccinafhaalpunt apotheek

 VC vaccinatiecentrum

 ZV zorgverleners
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Status praesens op 08/11/2022

 Vlaamse overheid levert enkel vials aan VC

 Tot 01/11/2022 mochten de vials het VC niet verlaten

 Sedert 01/11/2022 mogen vials getransfereerd worden naar OFF

 Transfer vials naar eerstelijn moet lokaal georganiseerd worden

 In Antwerpen gebeurt dit via tussenstap “VAPA”

 Rechtstreeks beleveren van vials door GH aan OFF (nog) niet mogelijk

 Enkel apothekers mogen vaccins bereiden (in de apotheek)

 Artsen, WZC, … dienen m.a.w. opgetrokken vaccins op te halen (nooit vials!)
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Spreiding

1 VC

9/11/2022 4

9 VAPA 236 OFF



Contactgegevens

Bekijk de meest recente lijst op: https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszones-antwerpen/vapa

 Berendrecht Apotheek Mieke Dons Apr. Dons, Mieke - Monnikenhofstraat 179

 Ekeren Apotheek Van Hulst Apr. Van Hulst, Wim - Driehoekstraat 91

 Linkeroever Apotheek Riet Maes Apr. Maes, Riet - Lode Zielenslaan 2

 Linkeroever Apotheek COOP Apr. Bruynooghe, Filip - Bouvaertlaan 31

 Schoten Apotheek 't Groen Kruis Apr. Smouts, Tine - Churchilllaan 17

 Berchem Apotheek Multipharma Apr. De Coussemaecker, Amber - Statiestraat 51

 Hoboken Apotheek Multipharma Apr. De Block, Peggy - Kioskplaats  45

 Borgerhout Apotheek De Roma Apr. Vercauteren, Lieve - Turnhoutsebaan 282

 Deurne Apotheek Sequoia Apr. Jans, Dominique - Te Couwelaarlei 134

 Merksem … TBC via website ELZ

 Borsbeek … TBC via website ELZ
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9 VAPA (+ 2 extra TBD)

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszones-antwerpen/vapa


Flow vials

6

Overheid Vlaamse VC OFFICINAVAPA

Transfer

of of of
Bereiden

Toedienen

Ophaling

Situatie Vlaamse ELZ

Situatie ELZ Antwerpen

Situatie Vlaamse ELZ

Massavaccinatie

Strategische stock



Flow vials

7

Overheid Vlaamse VC OFFICINAVAPA

Transfer

of of of
Bereiden

Toedienen

Ophaling

Situatie Vlaamse ELZ

Situatie ELZ Antwerpen

Situatie Vlaamse ELZ

Massavaccinatie

Strategische stock



Flow vials

8

Overheid Vlaamse VC OFFICINAVAPA

Transfer

of of of
Bereiden

Toedienen

Ophaling

Inkanteling eerstelijn

Situatie ELZ Antwerpen

Inkanteling eerstelijn

Massavaccinatie

Strategische stock



Flow vials

9

Overheid Vlaamse VC OFFICINAVAPA

Transfer

of of of
Bereiden

Toedienen

Ophaling

Inkanteling eerstelijn

Situatie ELZ Antwerpen

Inkanteling eerstelijn

Massavaccinatie

Strategische stock



Bestelprocedure – Algemeen

 OFF

 Bundelt patiënten op vaccinatiemoment (zo mogelijk), bij voorkeur veelvouden van 7

 Bestelt opgetrokken vaccins of gekoelde vials bij VAPA

 Contactgegevens VAPA op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszones-antwerpen/vapa

 Gaat ‘bestelling’ ophalen bij VAPA

 VAPA geeft bestelling mee, samen met een ‘ontvangstverklaring’ (met alle informatie)

 Besteltermijn is altijd minstens 3 werkdagen
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Werkdag 0

•Plaatsen 
bestelling bij 
VAPA

Werkdag +1

•Controle 
voldoende stock 
VAPA

Werkdag +2

•Eventueel 
bevoorraden 
VAPA vanuit VC

Werkdag ≥+3

•VAPA maakt 
bestelling klaar

•OFF haalt 
bestelling op



Bestelprocedure – Algemeen

 Ontvangstbevestiging
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Bestelprocedure – Opgetrokken vaccins

 VAPA

 Zal vaccins bereiden

 Zal bereiding tariferen (CNK 5521729) met INSZ van patiënten

 Zal opgetrokken vaccins verpakken en labelen (op omverpakking: naam vaccin + lotnummer + exp)

 Zal verpakte opgetrokken vaccins klaarleggen voor ophaling op moment zoals afgesproken met VAPA

 Zal een ‘ontvangstverklaring’ bijvoegen met nogmaals alle geschreven informatie

 OFF

 Zal verpakte, opgetrokken vaccins ophalen op moment zoals afgesproken met VAPA

 Bezorgt VAPA een lijst met INSZ van patiënten (nodig voor tarifering) (VAPA maakt fictief VS, dummy arts)

 Zal transporteren op KT (2-25°C) (mag dus ook gekoeld, maar hoeft niet)

 Zal opgetrokken vaccins toedienen voor exp (reken op +- 4-tal uren vanaf ophaalmoment)

 Zal toediening tariferen (CNK 5521711)

 Zal toediening registreren in vaccinnet.be 9/11/2022 12



Bestelprocedure – Gekoelde vials

 VAPA

 Zal gekoelde vials verpakken en labelen (op omverpakking: naam vaccin + lotnummer + exp)

 Zal verpakte gekoelde vials klaarleggen voor ophaling op moment zoals afgesproken met VAPA

 Zal lege injectiespuiten en een alcoholswab voorzien voor OFF

 Zal een ‘ontvangstverklaring’ bijvoegen met nogmaals alle geschreven informatie

 OFF

 Zal verpakte, gekoelde vial(s) en materialen ophalen op moment zoals afgesproken met VAPA

 Zal transporteren op 2-8°C (! Zie nota KAVA over het valideren van een koeltasje)

 Zal vaccins bereiden

 Zal bereiding tariferen (CNK 5521729) én toediening tariferen (CNK 5521711)

 Zal toediening registreren in vaccinnet.be
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Bestelprocedure – Vaccins of vials?
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Opgetrokken vaccins Gekoelde vials

VAPA zal bereiden (en tariferen) OFF zal bereiden (en tariferen)

Paar uren houdbaar na ophalen Paar weken houdbaar na ophalen

Transfer naar OFF op KT (2-25°C)

Schok- en lichtvrij

Transfer naar OFF op KK (2-8°C)

Schok- en lichtvrij

Vials kunnen efficiënt worden benut

(minder waste)
Potentieel meer waste

Minder foutgevoelig door ervaring VAPA
Potentieel meer foutgevoelig

(tijdens bereiden of vergissen met exp)

Iets minder flexibiliteit Meer flexibiliteit



FAQ 1 – Beschikbare vaccins in VAPA/OFF

 Apothekers: enkel (A) boostervaccinatie van (B) volwassenen voor (C) COVID

 (A) Basisvaccinatie = ander vaccin → doorverwijzen VC (openingsuren via vaccovid.be)

 (B) Kinderen = ander vaccin en apr niet opgeleid in BLS voor kinderen → doorverwijzen VC (vaccovid.be)

 (C) Influenza = onwettig → doorverwijzen huisarts

 Beschikbare volwassen COVID boostervaccins in de VAPA/OFF:

 Pfizer (Comirnaty®) adapted BA1 Combinatie Wuhan + Omicron BA1-stam

 Pfizer (Comirnaty®) adapted BA4/5 Combi Wuhan + Omicron BA4 en B5-stammen

 Beiden zijn even effectief, geen inferioriteit van BA1 (prof. Pierre Van Damme)
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Info BA1 en BA4/5

https://www.ema.europa.eu/en/news/adapted-vaccine-targeting-ba4-ba5-omicron-variants-original-sars-cov-2-recommended-approval



FAQ 2 – Praktische issues

 Verwijderen van gebruikte injectiespuiten, lege of vervallen vials …

 RMA

 RMA is vol

 KAVA bekijkt hoe ze kunnen verwijderd worden

 Wachttijd na vaccinatie (observatie)

 15 minuten

 Registratie vaccinnet.be

 Cave benaming (BA1 of BA4/5)

 Look-alike
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FAQ 3 – Logistiek

 Mag een FTA ook vaccins of vials komen ophalen in de VAPA?

 Ja

 Hou rekening met GDP (KK, schokken en licht)

 Breng bestelnota mee (INSZ)

 Mag een OFF ook voor een tweede/derde OFF vaccins of vials ophalen in de VAPA?

 Ja

 Hou rekening met GDP (KK, schokken en licht) en EXP

 Breng INSZ-nummers voor alle OFF

 Zeer grote opkomst patiënten?

 Spreiden of doorverwijzen VC
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FAQ 4 – Houdbaarheden

 Exp opgetrokken vaccins

 6 uur op KT, te starten na doorbreken koudeketen

 Exp kan niet verlengd worden door 2-8°C

 Vaccins mógen wel terug op KK, maar hoeft dus niet

 Hou rekening met schok- en lichtgevoeligheid tijdens (eventueel) transport en bewaren

 Bv. vials uit KK gehaald om 09u30, start optrekken om 10u00, laatste vaccins opgetrokken om 

10u30 → alle vaccins vervallen om 15u30 (09u30 + 6u)

 Exp gekoelde vials

 Zoals aangegeven door VAPA

 Dit is niet de exp die staat vermeld op de vial. Deze exp gaat uit van bevroren toestand.
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Zeer veel succes!

 Medewerkers eerstelijnszone steeds bereikbaar

 Contactgegevens

 https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszones-antwerpen/vapa

 Contactgegevens VAPA

 Zelfde link als hierboven
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