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Checklist cliënt vóór vertrek naar priklocatie boosterprik  
 

 

 

 

 

• Is de cliënt de afgelopen 6 maanden positief getest op corona?     JA / NEE 

• Heeft de cliënt korter dan 6 maanden geleden de laatste Covid-19 vaccinatie gehad?    JA / NEE 

• Heeft de cliënt koorts op de dag van de vaccinatie? (temperatuur hoger dan 38 graden)  JA / NEE 

• Zijn er Covid19-gerelateerde klachten op de dag van de vaccinatie?      JA / NEE 

(verkoudheid/hoesten/moeite met ademen/verhoging (37,5 of hoger)/verlies van reuk of smaak)  

• Heeft de cliënt de afgelopen 14 dagen de griep- of de pneumokokkenvaccinatie gehad?  JA / NEE 

- Zo ja, noteer de datum en neem telefonisch contact op met de AVG-arts.  

- Datum:  

• Is er komende 2 dagen een operatie/narcose gepland?      JA / NEE 

➢ Bij JA op 1 van bovenstaande vragen -> cliënt kan NIET gevaccineerd worden! 

 

• Zit cliënt in quarantaine of isolatie?        JA / NEE 

• Was er sprake van verzet bij de voorgaande vaccinaties?      JA / NEE 

➢ Bij JA op 1 van de vragen -> overleg vooraf eerst met je coronateam, zo nodig neem contact op met SVPK of 

AVG. 

 

• Heeft de cliënt een allergische reactie gehad op voorgaande Covid-19 vaccins?    JA / NEE 

• Is er iets veranderd in de gezondheidssituatie afgelopen na de laatste Covid-19 vaccinatie?   JA / NEE 

• Is cliënt zwanger?          JA / NEE 

➢ Bij JA op 1 van deze vragen -> overleg vooraf met de huisarts. 

          

Aanvullende vragen: 

• Gebruikt cliënt bloedverdunners of antistolling?       JA / NEE 

- Zo ja, welke?  

- Volg hier de instructies op de achterzijde 

• Let op: aIs de cliënt bij de trombosedienst onder behandeling is, neem contact op met de trombosedienst over de 

geplande boostervaccinatie en maak afspraken over het controleren van de INR! 

• Heeft cliënt epilepsie?          JA / NEE 

• Heeft een cliënt ooit een insult doorgemaakt na vaccinatie en/of koorts?    JA / NEE 

➢ Bij JA op 1 van bovenstaande vragen: 

o Start na vaccinatie met paracetamol 1000 mg 3 maal per dag voor 3 dagen; 

o Neem het epilepsieprotocol en de coupeermedicatie mee naar de priklocatie. 

• Moet de cliënt in een bepaalde arm geprikt worden? (bv omdat een kant paretisch/verlamd is, de okselklieren zijn 

verwijderd of cliënt heeft/had borstkanker)        JA / NEE 

- Zo ja, welke arm?          Links / Rechts 

• Heeft de cliënt in het verleden een ernstige allergische reactie gehad, bijvoorbeeld op medicijnen of voeding? 

            JA / NEE 

• Heeft cliënt een EpiPen?           JA / NEE 

- Zo ja, waarvoor? 

➢ Bij JA -> cliënt mag gevaccineerd worden, maar moet 30 minuten na vaccinatie geobserveerd worden. 

➢ Bij JA -> neem EpiPen en protocol mee op dag van vaccinatie. 

 

Neem dit formulier, ingevuld mee naar de priklocatie. 

Vergeet ook het ID bewijs van de client niet mee te nemen!      Let op Z.O.Z 

Naam client:  

Geboortedatum:  

Woonvoorziening:  

Telefoonnummer woonvoorziening:  



2 
 

 

 

 

 

Instructies bij gebruik bloedverdunners of antistolling: 

 

• Bij gebruik van: rivaroxaban (=Xarelto), edoxaban (=Lixiana), apixaban (=Eliquis),  

dabigatran (=Pradaxa)  

o 1dd: Houd minimaal 6 uur aan tussen laatste inname en vaccinatie. 

o 2dd: Vaccinatie 1 uur voor de volgende gift. Indien dit om logistieke redenen niet mogelijk is minimaal 6 

uur tussen de laatste gift en vaccinactie. 

• Bij gebruik van: Fraxiparine (subcutane injectie) 

o Houd minimaal 6 uur aan tussen laatste injectie en vaccinatie. 
 

 

In te vullen door administratief medewerker (geef aan wat van toepassing is) 

Bijzonderheden Actie 

Allergie 30 minuten wachten 

 

Voorkeursarm  Links Rechts 

Afdrukken 2 minuten 

(standaard) 

 

10 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem dit formulier, ingevuld mee naar de priklocatie. 

Vergeet ook het ID bewijs van de client niet mee te nemen! 

 


