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Doel van deze presentatie

• Ervaring delen van de afd BER van het Noordwest

• Focus ligt op de VTGM handelingen

• VTGM door bekwame medewerkers

• Beschikbare documentatie NWZ: o.a.

• Procedure ‘VTGM werkwijze in afbeeldingen’

• A3-werkinstructie Moderna vaccin

• Zie tevens website 
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID
-19/COVID-19-vaccinatie/Instructie-klaarmaken-
Moderna.pdf

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/Instructie-klaarmaken-Moderna.pdf


Overzicht werkplek: schoon & netjes



Klaar voor de start



Handen desinfecteren



Handen laten drogen (30 seconden)



Verzamelen benodigdheden (per vial / batch)

Benodigdheden (per flacon) 
• Flacon vaccin Moderna (1x 5 ml)
• Optreknaald 18G (1x)
• Toedieningsspuit 1 ml (10x)
• Veilige toedieningsnaald 23G (10x)
• Naaldencontainer
• ZSA afval vat (gele ton)
• Desinfectans (alcohol 70%) plus gaasjes



Aantrekken niet-steriele handschoenen



Vial met vaccin (tijd uit koelkast noteren!)

Vaccin in de flacon
- onaangeprikt - is 
12 uur houdbaar bij 
kamertemperatuur 
(8 tot 25°C). 

Vaccin in spuit
max 6 uur bij 2°-25°C.



Draai de vial voorzichtig om
NIET OMDRAAIEN of SCHUDDEN !



Rode flip-off dopje verwijderen (NO TOUCH)

De rubberen dop is al steriel



Koppelen toedienspuit en optreknaald



Optrekken van 0,5 ml vaccin (in 1 ml spuit)



Controle uitvulvolume vaccin (0,5 ml)

TIP

Trek eerst een 
groter volume 
dan 0,5 ml op en 
spuit dan terug in 
vial naar 0,5 ml



Plaatsen van de toediennaald (klik)

LET OP 
De optreknaald blijft 
in de flacon met 
vaccin achter. Hier 
kan een volgende 
toedienspuit aan 
gekoppeld worden. 



Lucht (ca 0,05 ml) optrekken en 
luchtbel naar stamper tikken (facultatief)



Kant en klare spuit met vaccin



Opbrengst van 1 vial vaccin (10 spuitjes)



Houdbaarheid op etiket schrijven



Registratie van tijd ivm houdbaarheid

9.05



Eindresultaat: 1 vial = 10 spuitjes

LET OP 
binnen 6 uur na 
verdunning 
toedienen !

Liefst zo spoedig 
mogelijk !



Ervaringen afd BER NWZ

• Gekwalificeerde / bekwame mensen nodig

• Vaccin is kwetsbaar dus rustig werken

• LET OP Na optrekken Moderna vaccin mag er 
NIET getransporteerd worden naar andere 
locatie

• Apotheek NWZ werkt met bereider en omloop 
(ivm controle volumina)

• Werk per batch en zet per batch alles klaar



Contactgegevens apotheek Noordwest

Ziekenhuisapotheek NWZ (locatie Alkmaar)

• Jannie Jellema, teamleider BER j.jellema@nwz.nl

• Katja Ruarus, coördinator BER c.h.ruarus@nwz.nl

• Nancy Stecher, ZAPO BER n.stecher@nwz.nl

• Judith Vetten, POLI APO jpa.vetten@nwz.nl
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Met dank aan o.a. …

• Katja Ruarus, coördinator BER

• Jeannette Jogems, apothekersassistent BER 
(gezien op de film en foto’s)

• Saskia Zieck, ZAPO i.o.

• Steffi Samaniego Cameron, ZAPO i.o.


