
Instructie doortrekken; combineren 2 flacons AstraZeneca-

covid-19-vaccin 

 

 

VOORBEREIDING EN HYGIËNE MAATREGELEN   

• Handhygiëne: zie paragraaf 6.1 van de uitvoeringsrichtlijn en 

https://www.rivm.nl/documenten/instructies- handenwassen  

• Kies een duidelijk werkveld om het vaccin voor toediening gereed te 

maken 

• Zorg dat je niet gestoord kunt worden tijdens het optrekken van de 

vaccins en doe geen andere dingen tussendoor 

• Bereid de vaccins liefst in een aparte rustige ruimte, is dat niet 

mogelijk dan in ieder geval afgescheiden van de overige 

werkzaamheden aan een aparte daarvoor gereserveerde tafel 

• Maak het werkveld schoon en desinfecteer met alcohol 70%. Herhaal 

dit na elke pauze  

• Gebruik eventueel een steriel werkveld, vervang dit na elke pauze.  

• Na elke flacon: desinfecteer de handschoenen met  alcohol 70%  

• Kies een werkrichting (links <-> rechts) en plaats de (WIVA) afvalbak aan het einde.  

 

DOORTREKKEN; COMBINEREN 2 FLACONS VACCIN 

 

• Trek met de toedieningsspuit het restant op uit de 

flacon AstraZeneca-COVID-19-vaccin 

• Laat de spuit in de flacon zitten (gesloten 

systeem) en leg deze combinatie in het RESTANT 

nierbekken 

• Neem een nieuwe flacon uit de koelkast en bereid 

deze op de gebruikelijke manier voor 

• Open de verpakking van een nieuwe optreknaald 

 

• Haal de niet volledig gevulde toedieningsspuit uit 

het RESTANT nierbekken van de optreknaald af 

• Raak hierbij rubberen dop; tip van de spuit 

(conus); en naald niet aan.  

• De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant 

vasthouden als de toedieningsspuit eraf wordt 

gehaald. Let op dat de bovenkant van de 

naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt. 



 

• Bevestig een nieuwe optreknaald op deze 

toedieningsspuit  

• Prik de 2e flacon aan met deze combinatie 

• Vul het volume in de spuit aan tot 0,5 ml vaccin 

oplossing 

• Ontlucht de spuit en verwijder eventuele 

luchtbellen 

• Controleer het volume in de toedieningsspuit 

 

• Ontkoppel de spuit van de optreknaald 

• Plaats de toedieningsnaald op de spuit 

  

 


