
CH ECKLI ST V OOR H ET V EI LI G BEW AREN  V AN  V ACCI N S D OOR CLB  

 1. We hebben een vaccinat ieteam aangesteld. 

 2. We hebben een reservepersoon aangesteld die kan inspringen bij  afwezigheid van leden van 

het  vaccinat ieteam. 

 3. We bewaren vaccins in een koelkast  voor medische doeleinden of in een huishoudkoelkast  

m its de nodige aanpassingen. 

• Aanpassingen voor eventuele huishoudkoelkasten:   

• We plaatsen geen vaccins in de deur of groentelade.  

• We plaatsen isom o of flessen gevuld met  zout  water in de deur en groentelade.                                                                                                                                                      

I ndien de koelkast  een vr iesvak heeft , schermen we dit  af met  een kunststofplaat .     

• We bewaren vaccins tegen MBR  op het  bovenste rek.  

• We ontdooien de koelkast  regelm at ig om  ij svorm ing te voorkomen. 

 4. We bewaren geen drank of voedsel in de koelkast  of diepvries.  

 5. We beperken de vaccinvoorraad tot  de hoeveelheid vaccins die nodig is voor maximum 1 

maand. 

 6. We bewaren vaccins in het  m idden van de koelkast , op een afstand van de wand.  

 7. We bewaren vaccins volgens het  FI FO-principe zodat  de vaccins waarvan de vervaldatum het  

eerst  bereikt  wordt , het  eerst  worden gebruikt .  

 8. De temperatuurmonitor ing in de koelkast  gebeurt  met  een m inimum/ maximumthermometer 

of temperatuurlogger . 

 9. We cont roleren en regist reren de tem peratuur m inimaal op elke werkdag.  

 10. Het  stopcontact  van de koelkast  is duidelij k beveiligd met  een beveiligingstape of met  een 

waarschuwingsbordje tegen het  accidenteel uit t rekken van de stekker.  

 11. We hebben geschreven r icht lijnen in geval van een koudeketenincident .  

 12. We t ransporteren vaccins in een koelbox (zonder koelelementen)  gedurende maximum  12 

uur. De ongebruikte vaccins worden gemarkeerd en nadien volgens het  FI FO-principe in de 

koelkast  geplaatst . 
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