
Checklist proces influenzavaccinatiecampagne voor zorgorganisaties 
 
 
Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel bij de evaluatie van het gehele proces rondom de influenzavaccinatie. Evalueer dit proces direct na de 
influenzavaccinatiecampagne. Vul aandachtspunten voor het volgende jaar in. Pas gelijk de voorbereiding en organisatie van de influenzavaccinatie van 
het volgende jaar aan. 

 
 
 

Hoofdactiviteit 
Subactiviteit Ja / nee/ n.v.t. Aandachtspunten voor volgend jaar 

 
Voorbereiden 

 
Controleren 
correspondentie- 
gegevens in 
webapplicatie 

 
Zijn eventueel gewijzigde correspondentiegegevens in 
de webapplicatie tijdig aangepast? 

 

Bestellen Is het juiste aantal vaccins besteld? 

Controleren 
opdrachtbevestiging 

Is een bevestiging van de bestelling per e-mailbericht van 
de SNPG ontvangen? 

 

Aflevering vaccins Zijn de vaccins op het aangekondigde tijdstip geleverd? 
 

Bewaren vaccins Zijn de vaccins tussen 2 en 8°C bewaard? 
 

Overige bestellingen Is de bestelling van de folders goed verlopen? 
 
 
 
 
 
 

Oproepen/ uitnodigen 

 

Plannen 
vaccinatieperiode 

Organiseren van de 
vaccinatie 

Selecteren, registeren, 
controleren 

 

Is het vaccineren van patiënten/cliënten minimaal twee 
werkdagen na de ontvangst van de vaccins gepland? 

Was de vaccinatie goed georganiseerd?? 
 
 
Heeft de arts de selectielijst gecontroleerd en de 
definitieve selectielijst vastgesteld voordat geïndiceerde 
patiënten/cliënten werden uitgenodigd? 

 

Oproepen/uitnodigen Zijn alle geïndiceerde patiënten/cliënten van de 
zorgorganisatie uitgenodigd? 

 
Zijn alle geïndiceerde patiënten /cliënten van de 
zorgorganisatie persoonlijk uitgenodigd? 

Informeren Is met iedere uitnodiging een folder gegeven? 
 

Waren er voldoende folders voorradig? 

Zijn anderstaligen ook geïnformeerd? 



 

 
Hoofdactiviteit 

Subactiviteit Ja / nee/ n.v.t. Aandachtspunten voor volgend jaar 

Vaccineren Praktische voorbereiding 
vaccinatie 

 

Is de vaccinatie goed verlopen? 

 

Vaccineren door arts Is de arts zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor 
het totale medische beleid bij de patiënt/cliënt, ondanks 
dat hij de influenzavaccinatie overdraagt aan een 
medewerker van de zorgorganisatie? 

 

Medewerker 
zorgorganisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toestemming bij 
wilsonbekwaamheid 

 

Is de medewerker van de zorgorganisatie bekwaam om 
de vaccinatie uit te voeren? 

 
Heeft de arts zich van de bekwaamheid van de 
medewerker vergewist? 

 
Zijn er duidelijke afspraken over de (telefonische) 
bereikbaarheid van de arts en het inschakelen van een 
alarmnummer? 

Heeft de zorgorganisatie schriftelijk toestemming 
verkregen voor de vaccinatie bij wilsonbekwamen? 

Wijze vaccineren Als men spuiten heeft ontlucht (niet noodzakelijk), werd 
hiermee gewacht tot de patiënt/cliënt werd gevaccineerd? 

Bijwerkingen/reacties op 
vaccinaties 

 

Zijn vermoedelijke bijwerkingen gemeld aan LAREB? 

 

Beleid tijdens epidemie Zijn tijdens een griepepidemie niet-tijdig-gevaccineerde 
patiënten alsnog gevaccineerd? 

 
In verpleeg- en verzorgingshuizen:is bij een epidemie 
gehandeld volgens de richtlijn influenzapreventie in 
verpleeg en verzorgingshuizen? 

Afronden Administreren Is per patiënt in het patiëntendossier ingevuld of hij /zij is 
gevaccineerd? 

 
Zijn de chargenummers (=batchnummers) van de 
vaccinleveringen geregistreerd? 

 
Is herleidbaar welke patiënt met welk chargenummer 
(=batchnummer) is gevaccineerd? 

 
Zijn weigeraars, waarvan de arts het vanuit zijn 



 

 
Hoofdactiviteit 

Subactiviteit Ja / nee/ n.v.t. Aandachtspunten voor volgend jaar 
 

professionele inschatting relevant vindt, geregistreerd? 

Opgave doen Is het doen van opgave juist verlopen? 
 

Vernietigen vaccins/ 
afvalverwerking 

Zijn niet-gebruikte vaccins, uiterlijk de dag voordat u een 
nieuwe levering ontvangt, vernietigd? 

 

Evalueren Hoeveel patiënten/cliënten zijn er gevaccineerd in 
vergelijking met vorig jaar en met vergelijkbare 
zorgorganisaties? 

 
Als er een duidelijk verschil is met het aantal 
gevaccineerden in het jaar ervoor of met vergelijkbare 
zorgorganisaties, waar kan dat aan liggen? 

 
 

Is deze checklist in de zorgorganisatie besproken? 


