VACCINATIE TEAM
Protocol Vaccineerders
Het vaccineren
Om effectief te zijn moeten vaccins toegediend worden op de aanbevolen
leeftijd, de voorkeursplaats en met de meest effectieve techniek.
Zorg ervoor dat een goede lichtbron aanwezig is en dat de injectieplaats op het lichaam.
Elk vaccin moet toegediend worden met een nieuwe, steriele wegwerpspuit en
wegwerpnaald.
Handhygiëne bij het vaccineren
Handen zijn een belangrijke schakel in de overdracht van micro-organismen. Handen
moeten schoon zijn. Geen sieraden, geen horloges en nagels kort geknipt.
Met handhygiëne wordt bedoeld handen wassen met water en zeep of desinfecteren
met alcohol. Mondmaskers, afstand bewaren en andere COVID 19 maatregelen
toepassen.

Voorkeursplaats voor vaccinatie injecties
Intramusculaire (IM) injecties moeten gegeven worden in een goed ontwikkelde spier.
Er moet voldoende spiermassa zijn om de injectie toe te dienen zoals in de deltoid spier/
bovenarm spier.

Schoonmaken van de huid
Schoonmaken van de huid met een droog watje om de insteekplek af te nemen.

Gereed maken van het vaccin
•
•
•
•
•

Het vaccin in de flacon is gereed voor gebruik en bevat minstens 10 doses
van 0,5 ml
Gebruik hiervoor spuit en naalden, let erop dat de spuit met naald niet
vervallen is.
Het vaccin in de flacon is klaar voor gebruik en zwenken of omdraaien is niet
nodig voor het optrekken van een dosis uit de flacon
Niet schudden
De vaccine flacon met restant vaccin moet als medisch afval worden
weggegooid.

De techniek van de intramusculaire injectie
1.

Ontbloot de injectieplaats en laat knellende kleding losmaken of uittrekken

2.
Fixer de injectie plaats tussen duim en wijsvinger en trek de huid daarbij
strak
3.

Doorsteek de huid snel en loodrecht

4.

Geef het prikje rustig en volledig

5.

Trek de lege spuit terug met een snelle beweging

6.

Plaats het beschermkapje niet meer terug op de naald

7.
Bescherm de naald conform de gebruiksaanwijzing van het veilige
naaldsysteem
8.
Ontkoppel direct naald en spuit met behulp van de naalden container of gooi
spuit en naald als geheel in de naalden container.

Opgetrokken vaccin niet in de spuit bewaren, maar direct toedienen.
Er is kans op contaminatie en blootstelling aan licht kan het vaccin inactief maken.

