Plan van Aanpak
COVID-19 vaccinatie
Personeel Ziekenhuizen
(vervolg vaccinatiecampagne)

Samenwerking van RIVM, NVZ, NFU, LNAZ
versie 25 maart 2021

Algemene informatie
•
•
•
•
•
•
•

Brief VWS 23 maart 2021: vaccins beschikbaar voor 39.500 medewerkers
ziekenhuizen
Vaccin AstraZeneca
Vaccinatieprogramma: samenwerking van RIVM, NVZ, NFU, LNAZ
Projectleiding: LNAZ
Landelijke coördinatie: bepalen scope, verdeelmodel, logistiek en levering,
communicatie en deskundigheidsbevordering
Regionale coördinatie en communicatie: communicatie via ROAZ regio
projectleiders
Ziekenhuizen: ontvangst vaccins, uitvoering vaccinatie en registratie

Criteria doelgroep
•
•
•

•

Medewerkers in de directe patiëntenzorg in de algemene ziekenhuizen en UMC’s
T.b.v. borgen continuïteit van zorg conform raamwerk van FMS urgentiecode 1,2,3: acute
zorg, semi-acute zorg en kritisch planbare zorg <6 weken
Medewerkers acute zorg (eerdere vaccinatiecampagne) die nog niet gevaccineerd zijn en
werkzaam op COVID-afdelingen in de ziekenhuizen (extra opgeleid, terug van
ziekte/verlof/roulatie)*
Hierbij valt te denken aan: artsen, verpleegkundigen, ander zorgpersoneel van bijvoorbeeld
acute afdelingen zoals longen, cardiologie, verloskunde en acute kindergeneeskunde

Iedere ziekenhuis dient de prioritering uit te werken op basis van bovenstaande criteria,
waarbij door personele situatie en ziekenhuisprofiel eigen keuzes gemaakt kunnen worden
Gevraagd wordt over keuzes in de organisatie transparant te communiceren. Ook met deze
levering vaccins is aantal beschikbare vaccins kleiner dan het gewenst aantal te vaccineren
medewerkers. Het blijft een verdeling in een schaarste model.
* Dit is inclusief klein aantal medewerkers rijdende dienst ambulancediensten

Verdeelmodel
•

Op basis van de uitvraag van de NFU* en NVZ* naar aantal medewerkers directe
patiëntenzorg in de UMC’s en algemene ziekenhuizen (totaal 221.656 medewerkers)

•

Verdeling vaccins naar rato aantal medewerkers in de directe patiëntenzorg

•

Alle geleverde vaccins per ziekenhuis worden weg geprikt in het betreffende
ziekenhuis, er worden geen vaccins herverdeeld

•

Via de (ROAZ)regio projectleider wordt ieder ziekenhuis bericht over aantal te
ontvangen flacons/vaccins

Vaccin informatie AstraZeneca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIVM stelt voor deze vaccinatiecampagne 3350 flacons AstraZeneca vaccins per prikronde
beschikbaar.
Levering vaccins van RIVM aan alle ziekenhuis apotheken
Levering prikronde 1: in week 13 op woensdag 31 maart 2021
Levering prikronde 2: in week 25 (na 12 weken)
RIVM staat garant aantallen levering 1e en 2e prikronde
Levering zal rechtstreeks aan de ziekenhuisapotheken plaatsvinden
Op moment van levering van RIVM aan ziekenhuisapotheek 6 maanden houdbaar
1 flacon AstraZeneca bevat 11-12 dosis/vaccins conform LCI richtlijnen
Vaccin AstraZeneca: 2 prikken met tussenperiode 12 weken conform LCI richtlijnen
Met 11-12 dosis uit 1 flacon betekent dit dat circa 36.850 - 40.200 medewerkers kunnen
worden gevaccineerd

Bijlagen leidraad werkinstructies praktische uitrol
In de bijlagen een leidraad en werkinstructies voor de uitrol van de vaccinatie

Leidraad werkinstructies praktische uitrol algemeen

•

Per locatie a) uitnodiging van medewerkers, b) de personele bezetting, c) het indelen en inrichten
van de vaccinatielocatie met alle benodigdheden incl. materialen en ondersteuning apotheek, d) het
verzorgen van de werkinstructies voor het personeel
Bestaande structuren (zoals poliklinieken) gebruiken zodat de faciliteit is ingericht rondom de
maatregelen infectiepreventie, routering, een wachtkamer en alle ondersteunende faciliteiten voor
het registreren en uitvoeren van de vaccinatie. Tevens opvangen van een eventuele
vaccinatiereactie
Leiding t.a.v. de uitvoering door een medisch coördinator, teamleider en apotheker in te zetten voor
eventuele medische ondersteuning of vragen, en het organisatorisch goed laten verlopen van de
vaccinatie
Richtlijn vaccinatietijd per persoon: 1-2 minuten

•

Observatietijd per persoon conform richtlijn RIVM: 15 minuten

•

•

•

Leidraad werkinstructies praktische uitrol uitnodigen
•

RIVM stelt de format uitnodigingsbrief beschikbaar voor de ziekenhuizen

•

RIVM levert format gezondheidsverklaring (incl. informatie contra-indicaties/bijwerkingen)

•

Ziekenhuizen selecteren de medewerkers behorend tot de doelgroep

•

In regio verband spreken de ziekenhuizen af hoeveel en waar personeel van de
ambulancediensten gevaccineerd wordt, zie dia 3 criteria doelgroep bullet 3

•

Er worden gelijk 2 afspraken ingepland (interval 12 weken conform LCI richtlijnen)

•

Belangrijk is invullen gezondheidsverklaring en toestemmingsverklaring registratie BRBA.

Leidraad werkinstructies praktische uitrol communicatie
Algemene Informatie over vaccins en vaccinatie via website RIVM:
•

Link opgenomen in uitnodigingsbrief

Medische informatie voor artsen/ patiënten
•

Centrale medisch commissie LCI (deskundigheidsbevordering) o.l.v. het RIVM zorgt voor QenA en
het beantwoorden van vragen van artsen uit het werkveld

•

Voor specifieke vragen benaderd de medewerker zijn behandelend arts / arbodienst

Op de website LNAZ wordt informatie en link communicatiemiddelen gepubliceerd (volgt z.s.m.)

Leidraad werkinstructies praktische uitrol richtlijnen / protocollen
1.

Voor apothekers: levering RIVM aan ziekenhuis apotheken conform reeds bekende richtlijnen van
vervoer, opslag, distributie. RIMV levert rechtstreeks, er is geen bestelling nodig via SMPg portal.

2.

Gebruik richtlijn uitvoering COVID-19 vaccinatie
https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering
https://lci.rivm.nl/index.php/richtlijnen/covid-19

1.

Gebruik van bestaande vaccinatie uitvoeringsprotocollen- en richtlijnen in ziekenhuizen met
specifieke toevoeging van het AstraZeneca vaccin

2.

De bijwerkingen kunnen wel hinderlijk zijn en ertoe leiden dat een deel van de gevaccineerde
personen niet inzetbaar is voor het werk in de eerste 24-48 uur na vaccinatie. Het is goed om daar
bij het plannen van de vaccinaties rekening mee te houden.

3.

Geen spillage - alle geleverde vaccins per ziekenhuis worden weg geprikt in het betreffende
ziekenhuis aan medewerkers directe patiëntenzorg

4.

RIVM vangnet protocol is bij deze vaccinatie campagne niet nodig, gezien omvang doelgroep en
vaccin dat door lange houdbaarheid flexibiliteit in planning prikdata kent

Registratie
1.

In database arbodienst ziekenhuis

2.

Landelijke registratie applicatie VWS BBRA of via aanleveren CSV bestand conform
specificatie zoals bij eerdere vaccinatiecampagne personeel

https://docs.brba.eu/handleidingen/

Leidraad werkinstructie praktische uitrol deskundigheidsbevordering
•

Uitgangspunt: Prikkers zijn bevoegd en bekwaam

•

https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals

•

https://coronavaccinatie.nl

•

•

RIVM-richtlijn

•

Q&A

•

Nieuwsbrief

RIVM-E-learning voor toediener met aandacht voor:
•

Monitoring 15 minuten, arts, crashkar en epi-pen ter plaatse

Leidraad werkinstructie praktische uitrol inkoop/financiën
Levering door RIVM
• RIVM zal bij levering vaccins toebehoren (spuiten, registratiekaarten) meeleveren berekend op
12 dosis uit flacon. Benadrukt wordt door RIVM dat deze toebehoren uitsluitend voor deze
vaccinatiecampagne gebruikt mogen worden en niet voor andere doeleinden, nabestellingen
zijn niet mogelijk.
Eigen inkoop ziekenhuis
• Benodigdheden als pleisters, gaasjes, dispensers en bekkens
• Noodkits voor vaccinatiereactie
• Voorraad handalcohol (70%) en PBM
Financiën
• Conform eerder afspraak vaccinatie personeel geen vergoeding

Leidraad werkinstructie praktische uitrol facilitair
•

Gebruik bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld poliklinieken (incl. hardware

•

Eventueel extra schoonmaak ruimtes

•

Parkeren

•

Bewegwijzering/ gastvrouwen/ heren

•

Extra afvoeren van afval via logistiek (door ziekenhuis/ locatie zelf)

•

Eventuele extra bevoorrading

•

Vrijwilligers en bewaking

•

Eventuele catering voor medewerkers die werken tijdens deze vaccinatiecampagne

•

Tijdelijke toegang tot poliklinieken via toegangsbeheer voor medewerkers (bijvoorbeeld in
weekenden/ avonden)

