Bijlage
Kosten vaccinatie ziekenhuishubs
Vaste kosten
1. Opstartkost voor de organisatie als hub




Bedrag: €1.000
Frequentie aanrekening: eenmalig
Deze opstartkost omvat de personeelskost voor de voorbereidende werkzaamheden die nodig
zijn om de functie als ziekenhuishub te kunnen opnemen.
Hieronder wordt onder andere gezien
o De installatie van specifieke infrastructuur (ULT-diepvriezer, 2 koelkasten, ITinfrastructuur, bewaking…)
o Het opzetten van noodprocedures voor deze infrastructuur, i.e. het voorzien in
een adequaat monitorings- en alarmsysteem én het voorzien van redundante
capaciteit voor deze infrastructuur
o Het voorzien in specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen voor uitvoering van
de handelingen
o Aanmaak van hub-gegevens in Medista-app
o …

2. Administratieve kost per vaccin (firma)




Bedrag: €500
Frequentie aanrekening: eenmalig per vaccin (firma) dat de ziekenhuishub verdeelt
Deze kost omvat de personeelskost om de specifieke, administratieve vereisten voor één
vaccin (i.e. per firma dat een vaccin uitgeeft) uit te werken. Concreet betekent dit dat de SOP’s,
aangereikt door de taskforce vaccinatie, vertaald worden naar de eigen, interne werking van
de ziekenhuisapotheek.
Hieronder wordt onder andere gezien
o Aanmaak intern artikelnummer
o Aanmaak intern register voor opvolging voorraad
o Aanmaak interne werkinstructies (o.a. bestelling, ontvangst, ontdooiing,
verzending…)
o …

Variabele kosten
1. Kost voor de bewaring per maand




Bedrag: €100
Frequentie aanrekening: maandelijks, per opgestarte maand
Deze kost omvat
o De kost voor de specifieke bewaring van deze vaccins, met inclusie van de
temperatuursmonitoring via één of meerdere systemen.
o De opvolging van de voorraad in het interne register van de ziekenhuisapotheek.

o

De wekelijkse rapportering van de aanwezige/gereserveerde voorraad aan FAGG via
APPSU.

2. Kosten per bestelling, inbegrepen de kosten voor ontvangst goederen en voor
retour van boxen




Bedrag: €110
Frequentie aanrekening: per bestelling bij firma
Deze kost omvat
o De opvolging van de ontvangst van het quotum vanuit FAGG omtrent te bestellen
vaccins.
o Bestelling
 Het plaatsen van de bestelling bij Pfizer via e-mail
 De opvolging van ontvangstbevestiging van deze bestelling
 De verwerking van deze bestelling in het interne register
o Ontvangst
 Effectieve ontvangst van de goederen (controle op externe beschadiging,
controle geleverd aantal, aftekening leverbon)
 Verwijderen en sublimatie van droogijs, met inachtneming van de persoonlijke
beschermingsmaatregelen
 Overbrengen van de vaccins naar de ULT, cf. FEFO-methodologie
 Opvolging ontvangst & controle van confirmiteitsrapport Pfizer
 Registratie van de ontvangst in het interne register van de ziekenhuisapotheek
 Rapportering van de ontvangst aan FAGG via APPSU.
o Retour shipping boxen
 Aanvraag tot retour van de shipping boxen waarin de vaccins worden geleverd,
doorgeven aan Pfizer
 …

3. Administratieve kost en bereidingskost per zending naar het WZC




Bedrag: €60
Frequentie aanrekening: per levering naar WZC
Deze kost omvat de handelingen die nodig zijn om een levering van vaccins naar een WZC te
voltooien, nl.
o Ontvangst planningsgegevens vanuit VAZG
 Planning voor langere periode:
 Revisie of voorgestelde planning haalbaar is voor capaciteit ziekenhuis
en voor voorziene voorraad
 Vrijgave of bijstelling waar nodig
 Planning op dagbasis:
 Opvolgen of eerder doorgegeven planning nog werd bijgesteld
 Indien bijstelling, dienen hieronder vermelde stappen mogelijk
eveneens opnieuw doorlopen worden
o Aanvraag transport via Medista-app (7 kalenderdagen voor effectieve transport) via
‘draft delivery note’
o Ontdooiproces
 Contactname met WZC vooraleer ontdooiproces op te starten
 Ontdooiing vials
 Controle op glasbreuk na ontdooiing van de vials (gebroken vials worden
vervangen door andere vials)
o Aanmaak ‘final delivery note’ via Medista-app met inbegrip van tijdstip ontdooiing,
lotnummer(s)…

o

o
o

Pakket per WZC
 Overdracht van de ontdooide vials naar één of meerdere overdozen per
WZC.
 Toevoegen van finale verzendnota uit Medista-app aan deze doos/dozen.
 Bewaring van overdoos in koelkast tot overhandiging aan transporteur.
Overhandiging aan transporteur (Medista)
 Identificatie transporteur in intern register
 Overhandiging pakket(ten) aan transporteur + scanning door transporteur
Registratie verzending pakket en bijhorende vials in intern register ziekenhuisapotheek

