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Zoals wij eerder communiceerden gaat het vaccinatieprogramma richting een 
afrondende fase. Alle beschikbare vaccins zijn zo veel mogelijk toegediend en 
met jullie hulp en de inzet van vaccinmakelaars in de afgelopen maanden zo 
goed mogelijk herverdeeld. In deze laatste fase van het omvangrijke 
programma is het onvermijdelijk dat er ongebruikte flacons overblijven. Het kan 

ook voorkomen dat de houdbaarheidsdatum is verstreken.  
 
Wijziging geadviseerd interval 
Het geadviseerde interval voor Moderna is minimaal 28 dagen. Het geadviseerde 
interval voor BioNTech/Pfizer is minimaal 21 dagen. In de uitvoeringsrichtlijn 
staat alle informatie over de toediening van het vaccin en het interval tussen de 

eerste en tweede vaccinatie.  
 
Wat te doen met ongebruikte flacons met een verstreken houdbaarheidsdatum? 
Deze kunt u zelf afvoeren. Het RIVM haalt deze niet op. Het is belangrijk dat 
deze vaccins niet in de verkeerde handen vallen. Daarom moet het afvoeren 
veilig en goed gebeuren volgens de wet- en regelgeving. Het aantal resterende 
flacons dat vernietigd wordt, moet bijgehouden worden in de eigen 

administratie. De verwachting is dat dit een beperkte hoeveelheid zal zijn. Wel 
vragen we u overgebleven flacons AstraZeneca met een verstreken 

houdbaarheidsdatum telefonisch te melden bij het Logistiek CoördinatieCentrum 
(LCC) van het RIVM. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 088 678 
8900, beloptie 1, dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 
 
Een complete instructie voor het veilig afvoeren van vaccins en de administratie 

hiervan vindt u in de uitvoeringsrichtlijn (paragraaf 7.7).  

 
Heeft u op dit moment nog ongeopende flacons Janssen, Moderna, Pfizer en 
AstraZeneca? 
Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van overgebleven vaccin is de 
procedure voor het omgaan met ongebruikte flacons aangepast. Voordat u 

ongebruikte flacons aanbiedt bij de vaccinmakelaar mag, met uitzondering van 
het vaccin AstraZeneca, binnen uw organisatie worden gekeken of het vaccin 
nog ingezet kan worden voor ongevaccineerde mensen die geboren zijn voor 
2004. Pfizer kan gebruikt worden voor mensen vanaf 12 jaar. Kunt u de 

ongeopende vaccins niet intern gebruiken, dan informeert u zoals gebruikelijk de 
vaccinmakelaar, zodat het vaccin mogelijk ergens anders ingezet kan worden.  

Overgebleven gesloten vaccinflacons AstraZeneca meldt u telefonisch bij het 
Logistiek CoördinatieCentrum (LCC) van het RIVM. 
 
Voor het wegprikken van vaccin binnen uw organisatie leest u hieronder een 
toelichting per vaccin: 
 
Pfizer en Moderna bij zorginstellingen 

U mag overgebleven flacons zelf wegprikken als hiervoor genoeg gegadigden 
zijn. Uiteraard moet u hierbij de RIVM-richtlijn volgen: u borgt de cold-chain en 
u zorgt voor de juiste registratie. Daarnaast geldt het principe indien u de 1e prik 
zet, dan draagt u ook zorg voor de 2e prik. De 2e prik moet gegeven worden 
door dezelfde instelling. Hier moet dus van tevoren rekening mee worden 
gehouden.  

 

Janssen 
Omdat voor de keuze-optie Janssen een informed consent noodzakelijk is en dit 
bij de GGD goed is ingeregeld, worden Janssen flacons zo veel mogelijk via de 
vaccinmakelaar aan de GGD aangeboden. Hier kan het vaccin voor de keuze-
optie ingezet worden. Met GGD GHOR is afgesproken dat alle GGD’en de 
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Janssen-flacons die aangeboden worden door de vaccinmakelaars aannemen en 
inzetten. 
 
AstraZeneca 

AstraZeneca wordt aangemeld bij het Logistiek CoördinatieCentrum (LCC) van 
het RIVM. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 088 678 8900, beloptie 
1, dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. De flacons kunnen mogelijk 
nog via de vaccinmakelaars ingezet worden in het Nederlandse 
vaccinatieprogramma. 

 
Kan overgebleven vaccin ook ingezet worden in het buitenland? 

Dit is niet mogelijk. In de wet staat dat geneesmiddelen die al bij artsen zijn 
afgeleverd voor hun patiënten, niet verhandeld mogen worden. Ook niet 
wanneer dit gratis is, en voor een goed doel. Vaccins en geneesmiddelen zijn 
gebonden aan strenge farmaceutische regelgeving, om de kwaliteit en veiligheid 
ervan te borgen. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen garanderen van continue 
stabiele koeling in het hele proces, maar ook om het risico op fraude en 

vervalsingen te voorkomen en om te kunnen zorgen dat ieder vaccin altijd 
traceerbaar is.  

 
Het ministerie van VWS, de eigenaar van deze vaccins, heeft inmiddels bepaald 
dat huisartsen eventuele overgebleven vaccins aan het Logistiek 
CoördinatieCentrum (LCC) van het RIVM kunnen melden. Zo kunnen de vaccins 
zo mogelijk in Nederland worden verdeeld op plaatsen waar ze nog wel kunnen 

worden ingezet. 

 
Om te helpen bij de wereldwijde bestrijding van het coronavirus doneert 
Nederland vaccins die op voorraad zijn aan landen die een beroep hebben 
gedaan op de Nederlandse regering. Dit gebeurt zoveel mogelijk via Covax. In 
uitzonderlijke gevallen doneert Nederland ook bilateraal als daar een verzoek 
van het land aan ten grondslag ligt. Aan het eind van dit jaar verwacht de 
Nederlandse regering twintig miljoen vaccins aan Covax te hebben gedoneerd. 

 


