Melding van een koudeketenincident in
een Centrum voor Leerlingenbegeleiding

ZG/ToVo/IZ-02-070727

In te vullen door de
behandelende
afdeling

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Team Infectieziekten
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 38 01 – Fax 02 553 36 16
E-mail: toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be

ontvangstdatum

dossiernummer

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als medewerker van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding een koudeketenincident melden aan het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een koudeketenincident houdt in dat vaccins niet bewaard werden bij een
temperatuur tussen 2 en 8 °C. Als u dit formulier hebt ingediend, krijgt u zo spoedig mogelijk instructies over wat u moet doen
met de vaccins. Bewaar de vaccins in de tussentijd apart op de aanbevolen temperatuur (2-8 °C).

Contactgegevens
1 Vul de gegevens van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in.
De laatste twee cijfers van het CLB-erkenningsnummer hoeft u alleen in te vullen bij een vestigingsplaats. Bij de naam
vermeldt u de naam van de hoofdzetel.

CLB-erkenningsnummer 0
aard CLB

vrij CLB

CLB GO

interstedelijk of gemeentelijk
CLB

naam
vestigingsplaats
straat en nummer
postnummer en gemeente
openingstijden

van

tot

2 Vul het leveringsadres in.
U hoeft deze vraag alleen in te vullen als het leveringsadres verschillend is van het adres van het CLB.

straat en nummer
postnummer en gemeente
3 Vul de gegevens van de contactpersoon in.
voor- en achternaam
functie
telefoonnummer
faxnummer
e-mailadres
4 Beschikt het CLB over een verzekering om de vaccinschade te vergoeden?
ja. U ontvangt zo snel mogelijk een document van ons om de vaccinschade aan te tonen bij uw verzekering.
nee

Gegevens van het koudeketenincident
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5 Wanneer hebt u voor het laatst de normale temperatuur gemeten?
datum

dag

maand

jaar

uur

uur

6 Wanneer hebt u het probleem vastgesteld?
datum

dag

maand

jaar

uur

uur

7 Geef aan welke vaccins werden blootgesteld aan de koudeketenonderbreking.
Vermeld bij opmerking de wijziging van kleur of consistentie en geef aan of de verpakking nat of beschadigd is. De kolom
evaluatie verder gebruik wordt ingevuld door de dossierbehandelaar van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

vaccinbenaming

aantal

lotnummer

evaluatie verder gebruik
ja

nee

vervanging

Imovax Polio
Infanrix Hexa
M-M-R VAX Pro
Neis Vac-C
Prevenar
TEDIVAX pro
ADULTO
Infanrix IPV
Boostrix
Gardasil
ander
vaccin
totale kostprijs
vaccinschade

euro

8 Wat was de temperatuur op het moment dat u het koudeketenincident hebt vastgesteld?
Vermeld de minimum- en maximumtemperatuur als u over een minimum-maximumthermometer beschikt.

temperatuur bij vaststelling
temperatuur
koelkast
kamertemperatuur

minimumtemperatuur

maximumtemperatuur

°C

°C

°C

°C

°C

°C

9 Kruis de oorzaak van het koudeketenincident aan.
de stekker van de koelkast was uit het stopcontact getrokken
de koelkastdeur stond open
na de consultatie zijn de vaccins niet in de koelkast bewaard
na de levering zijn de vaccins niet in de koelkast bewaard
stroomonderbreking
interne oorzaak (binnen het gebouw)
externe oorzaak (bij de elektriciteitsmaatschappij)
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de thermostaat van de koelkast was stuk
inbraak
andere oorzaak:

10 Beschrijf de oorzaak bondig.

11 Kruis aan welke aanvullende preventieve maatregelen uw Centrum voor Leerlingenbegeleiding neemt om
een soortgelijk koudeketenincident te voorkomen.
een vaccinverantwoordelijke aanstellen
een adjunct-vaccinverantwoordelijke aanstellen
een logboek bijhouden voor temperatuurcontrole, bestellingen en stockbeheer van de vaccins
een oude koelkast vervangen
een koelkast laten herstellen
een alarm installeren op de koelkast en de stekker zodat een signaal gegeven wordt als de stekker uit het stopcontact
getrokken wordt
(nieuwe) personeelsleden opleiden voor vaccinbeheer
andere personeelsleden, onder andere van de technische dienst en de poetsdienst, informeren over vaccinbeheer
nieuwe interne afspraken maken om het vaccinbeheer te verbeteren
een minimum-maximumthermometer aankopen
een opleiding organiseren over het gebruik van de minimum-maximumthermometer
de koelkast regelmatig onderhouden
een procedure voor vaccinbeheer invoeren
het toezicht verhogen op de toepassing van de bestaande vaccinbeheerprocedure
de bestaande vaccinbeheerprocedure bijsturen om een soortgelijk koudeketenincident te voorkomen
een reservekoelkast installeren
een standaardprocedure voor vaccinaties invoeren
andere maatregel:
andere maatregel

Aan wie bezorgt u dit formulier?
12 Bezorg dit formulier zo snel mogelijk aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid door het te mailen naar
vaccinnet@vlaanderen.be of te faxen naar 02 553 36 16.

