
 

 26/03/2021 

 

Kan ik mijn niet-mobiele patiënten 
thuis vaccineren?  
 

Deze fiche geeft meer informatie over de taken/ werkbelasting die bij thuisvaccinaties 
horen, zodat u kan beslissen of u uw niet- mobiele patiënten thuis kan vaccineren.  

1. Beslis met welk vaccin je thuisvaccinaties wil uitvoeren 
Bekijk deze keuze samen met de huisartsenkring. De kring bespreekt met het 
vaccinatiecentrum wanneer welke vaccins beschikbaar zijn en wat het algemeen beleid is 
voor keuze van vaccins. Houd ook rekening met ernst problematiek patiënten voor keuze 
van vaccin.   

a. Johnson & Johnson 

• Één vaccinatie 
• Onduidelijk wanneer vaccinaties met J&J kunnen starten 
• Max 6 uur (2-8°) bewaring mogelijk  

b. AstraZeneca 

• Twee vaccinaties (2e vaccin in zomer)  
• Max 6 uur bewaring mogelijk 

2. Wat zijn niet- mobiele patiënten? 
Niet mobiele patiënten zijn personen, die zelfs met hulp niet in een Vaccinatiecentrum 
raken. De elementen waar u vooral op moet letten zijn:  

• Bedlegerig 
• Ernstig psychiatrische problematiek 
• Risico voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte 
• Ernstig autisme 
• Ernstig fysieke handicap 

3. Welk materiaal heb ik nodig voor de thuisvaccinaties? 
• Opgetrokken vaccin (normaal zelf ophalen bij het Vaccinatiecentrum)  
• Koelbox (transport tussen 2 en 15 graden)  
• Noodtrousse: met epipen of adrenaline – solumedrol en antihistaminicum  
• Beschermkledij: mondmasker, handgel 

4. Inschatting van de werkbelasting van thuisvaccinaties? 
a. Maak een lijst op van de niet-mobiele patiënten 

• Bekijk lijst met thuisbezoeken van afgelopen maanden 
• Bekijk de lijst met criteria en maak lijst op van niet-mobiele patiënten 
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 b. Maak een schatting voor welke patiënten er half april een thuisbezoek gepland staat 

• Let er zeker op dat er niet meer dan 20 patiënten op de lijst staan 
• Contacteer patiënten/ mantelzorgers en kijk of er echt geen hulp mogelijk is om 

patiënt te helpen naar het vaccinatiecentrum te gaan.  
• Wees streng in de beoordeling en spoor mensen aan om vaccinatie niet uit te 

stellen en gebruik te maken van de mobiliteitsoplossingen die worden aangeboden 

c. Bepaal hoeveel tijd één veilige thuisvaccinatie in beslag neemt 

• Taken vooraf 
Taak Duurtijd 

Oplijsten patiënten en verder afhandelen in 
functie van lokale afspraken (minstens 14 
dagen tussen oplijsting en afhaling) 

 

Bel de niet mobiele patiënten op om hen te 
informeren over hoe ze gevaccineerd zullen 
worden + vraag aan patiënt om te verwittigen 
indien afspraak thuisvaccinatie niet kan 

(5 minuten per persoon) 

Informeer uw patiënt om te laten weten dat je 
vandaag komt + bevraag contra - indicaties+ 
annuleer afspraak vaccinatiecentrum 

5 minuten  

Ophalen vaccin in vaccinatiecentrum 30-45 minuten 

(Planning tweede vaccin indien nodig)   

 

• Taken per patiënt 
Taak Duurtijd  

Transport naar patiënt  

Ontsmetten   

Uitpakken en toedienen vaccin  

Observatieperiode na inenting   

Afsluiten bij patiënt  

Alle taken Totaal 30 minuten (of 30-
45 bij verlengde 
observatieperiode)  
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 • Taken na vaccinatie (registratie vaccin)  
Taken  Duurtijd 

Registreer rijksregisternummer   

Registreer vaccin  

Registreer lotnummer (goed op voorhand 
opschrijven per patiënt, zonder lotnummer 
geen registratie mogelijk) 

 

Registreer bijwerkingen  

 

d. Bepaal hoeveel patiënten je maximum op één dag kan vaccineren 

• Bepaal tijd voor transport vaccin, informeren patiënt en tijd bij patiënt 
• Kijk naar bewaartermijn voor opgetrokken vaccins  
• Maximum vijf patiënten per dag 

5. Maak een beslissing over thuisvaccinatie met deze 
informatie 
• Vaccineer ik al mijn niet- mobiele patiënten thuis 
• Vaccineer ik bepaalde patiënten zelf en laat ik de rest door het mobiele team 

vaccineren 
• Laat ik al mijn niet- mobiele patiënten door het mobiele team vaccineren 

 
 


