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Optie 1:
verplaatsen 1e en
2e vaccinatie
A. Patiënt
gehospitaliseerd
tijdens 1e prik

Een vaccinatieafspraak in de eerstelijn verplaatsen of annuleren
Patiënt is mobiel

TO DO: verplaats eerdere afspraken
via vaccinatiecentrum/huisarts

Optie 2: 1e vaccin
plaatsen met
eigen voorraad

Patiënt is niet
mobiel

TO DO: annuleer eerdere afspraken
via vaccinatiecentrum/huisarts
TO DO: garandeer 2e vaccin

Optie 1: uitstel 2e
vaccinatie volgens
marges (bijlage)
TO DO: verplaats eerdere afspraak
via vaccinatiecentrum/huisarts

B. Patiënt
gehospitaliseerd
tijdens 2e prik

Optie 2: 2e vaccin
plaatsen met
eigen voorraad
TO DO: annuleer eerdere afspraak
via vaccinatiecentrum/huisarts

Optie 3: 2e vaccin
bestellen bij
vaccinatiecentrum
TO DO: annuleer eerdere afspraak
via vaccinatiecentrum/huisarts
TO DO: bestel 2e vaccin

Contacteer juiste
vaccinatiecentrum
Patiënt heeft geen
huisarts

Patiënt heeft
huisarts

(Gent: 09 210 10 44)

Contacteer
huisarts

Een tweede vaccin garanderen
Voorkeur: 2e prik
ook via ziekenhuis

Patiënt is mobiel

Contacteer juiste
vaccinatiecentrum
(Gent: 09 210 10 44)

Alternatief: 2e prik
in eerstelijn

Patiënt niet mobiel,
geen huisarts
Patiënt niet mobiel,
wel huisarts

Contacteer
huisarts

Een tweede vaccin laten leveren in het ziekenhuis
2e prik is pas over >2 weken
(tijdens hospitalisatie!)

Bestel via deze link

2e prik < 2 weken (tijdens
hospitalisatie!)

Contacteer farmaceutisch expert (0474 31 23 90,
farmaceutisch.vaccinatiecentrum@elzgent.be

Gehanteerde marges vaccinatiecentrum
Gent voor verplaatsen vaccin

Vaccin

Marges bepaald door
Vlaanderen in Doclr:
RICHTLIJN

Bijsluiter

Pfizer

2e vaccin: 35 dagen na 1e

2de vaccin: 19 - 56 bij ziekenhuisopname
en tot later in andere medische gevallen

Moderna

2e vaccin: 26-30 dagen na 1e 2de vaccin : 26 - 49 bij
ziekenhuisopname en tot later in
andere medische gevallen

Astrazeneca

2e vaccin: 79-89 dagen na 1e 2de vaccin: 28 - niet na dag 89, wel
(12 weken) of 51-61 dagen (8 tweede vaccin evt naar voor trekken
weken)

=> op algemeen advies van
coördinerend arts ok om deze marges
te gebruiken

