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Instructie inventarisatie vaccinvoorraad  
Mei 2017 
 
Eind mei wordt de inventarisatie uitgevoerd op elke locatie waar RVP-vaccins op 
voorraad worden gehouden.  
 
Deze telling wordt na het laatste consult in mei uitgevoerd. 
Dat zal voor veel locaties op woensdag 31 mei zijn. Als het laatste consult al 
voor 31 mei gehouden wordt, dan kan de voorraad aan het eind van die dag 
geteld en doorgegeven worden.  
 
U kunt de telling digitaal invoeren en doorsturen. De link naar de online 
inventarisatielijst vindt u op www.rivm.nl/vaccininventarisatie, onder 
“documenten voor de vaccininventarisatie”.  
 
De ingevulde inventarisatielijst moet uiterlijk op 31 mei naar ons verstuurd 
worden.  
 
Aandachtspunten bij het invullen: 
• Locatiecode (verplicht): Dit is een unieke code voor de identificatie van uw 

voorraadlocatie. U kunt deze vinden op de stempels die u gebruikt op de 
ingevulde oproepkaarten. Indien u geen stempels gebruikt heeft u een lijst 
met locatiecodes van ons doorgekregen. Kent u de code niet, neem dan 
contact op met uw regiokantoor. 

• Als u voor een vaccinsoort een aantal invult, dan moet ook het veld 
‘batchnummer’ ingevuld worden. Het batchnummer kunt u selecteren via een 
drop-down lijstje.  

• Na verzending ontvangt u automatisch een kopie voor uw administratie op 
het e-mail adres dat u in het formulier heeft opgegeven. Indien gewenst kunt 
u aan het eind van het formulier nog een extra e-mailadres opgeven. 

• Vul voor elke voorraadlocatie een aparte inventarisatielijst in. Indien u 
vaccins heeft in een subdepot (een locatie waar het RIVM niet rechtstreeks 
vaccins levert), dan verzoeken wij u om op de inventarisatielijst de 
locatiecode van de locatie waar de vaccins vandaan komen te vermelden. Als 
locatienaam vult u dan zowel de naam van de locatie en van het subdepot in. 
Bijvoorbeeld: CB Hoofdstraat – subdepot Dorpstraat. 

 
Aandachtspunten voor het uitvoeren van de inventarisatie: 
• Wij adviseren om de inventarisatie door twee personen te laten uitvoeren, 

waarbij onafhankelijk van elkaar geteld wordt. Vergelijk na afloop de tellingen 
met elkaar. Bij verschillen tellen beide personen gezamenlijk de betreffende 
vaccinsoort opnieuw. Daarna kunt u de resultaten invoeren in de online 
inventarisatielijst en versturen. 

 
Bedankt voor uw medewerking! 

http://www.rivm.nl/vaccininventarisatie
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Contractgegevens – afdeling vaccin/logistiek: 
 

- RIVM-DVP Regio West:   088-6788932  
- RIVM-DVP Regio NoordOost: 088-6788952 
- RIVM-DVP Regio Zuid:  088-6788942 

 
 
 
 
Voorbeeldscherm: www.rivm.nl/vaccininventarisatie 
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