1 Ingave van Covid Vaccin in WZD
Situatie: Hoe registreer ik het geven van het Covid vaccin in het bewonersdossier van de
bewoners? Hoe doe ik dit indien ik twee doseringen moet toedienen of vaccins van
verschillende merken? Kan ik hier ook lijsten van maken in Rapman 2?
Oplossing:
U dient eerst in de instellingen van WZD (zie punt 1.1) het vaccin aan te maken. Waarna u dit in
het bewonersdossier registreert ( zie punt 1.2).
Afhankelijk van het te geven vaccin moet er 1 of meerdere doseringen toegediend worden. Om
dit in WZD te registreren zijn er twee mogelijkheden. Beide worden hieronder uitgelegd.

1.1 Aanmaken van het vaccin Covid in de instellingen van WZD.
Doorloop volgende stappen:
• Klik in WZD op “Instellingen”
• Klik op “Vaccinaties” in de dropdown lijst bovenaan het scherm.
• In dit tabblad klikt u op de “+”.
• Een pop-up verschijnt. Hier noteert u de naam van het type vaccinatie (dit is een
benaming die door uzelf bepaald wordt).
Let op: U heeft hier zoals gezegd twee mogelijkheden:
1. U kiest een algemene benaming bijvoorbeeld “Covid” en vult nadien in het
bewonersdossier bij de “Omschrijving” het merk en de dosering in.
2. U kiest ervoor om de benaming specifiek te maken en noteert bijvoorbeeld “Covid
Pfizer DOS. 1” en maakt dan ook een tweede lijn aan met “Covid Pfizer DOS. 2”.
Onderstaande printscreen toont beide mogelijkheden.
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Er wordt een lijn toegevoegd in de instellingen met de door u gekozen benaming.
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Ter Herinnering: Het is niet mogelijk om een item dat is toegevoegd in deze lijst nadien te
verwijderen. Dit kan nadien enkel nog op inactief gezet worden wanneer dit niet meer
gebruikt wordt.
“Aantal maanden bescherming” kan u invullen met de geldigheidsduur van het vaccin. Het
invullen van deze datum zorgt ervoor dat de geldigheidsdatum automatisch wordt ingevuld in
het bewonersdossier. MAAR: Aangezien deze nog niet gekend is voor COVID, laat u dit kader
op dit moment leeg.
Let op: Dit is steeds in maanden en niet in dagen of weken.

“Actief” staat aangevinkt zodat u in WZD het vaccin kan kiezen in de lijst.
Zoals reeds gezegd: Indien een vaccin in de toekomst niet meer gebruikt wordt, vinkt u
“Actief?” uit.

1.2 Registreren van een Vaccin in het bewonersdossier van de bewoner.
•
•
•

In het tabblad medisch 2, klikt u op de rode “+” bij “Data vaccinaties”.
U kiest het betreffende vaccin uit de lijst.
Noteer hier eventueel een “Omschrijving” bij.
Let op: Indien u in de instellingen voor een algemene naam gekozen heeft, noteert u
hier het merk en de dosis.
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•

Het manueel invullen van een geldigheidsdatum bij “Geldig tot” genereert een
aandachtspunt in het aandachtspuntenscherm. Dit zodat de toediening van de
tweede/nieuwe dosis niet over het hoofd gezien wordt.
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Let op: Dit blijft een aandachtspunt genereren zolang er geen nieuwe lijn van
hetzelfde vaccin wordt toegevoegd met een datum in de toekomst of zolang
de “Geldig tot” datum is ingevuld.
Dus!!: Indien u werkt met een benaming met de dosering erin (bijvoorbeeld
Pfizer Dosering 1): maakt u op het moment dat de tweede dosis wordt
toegediend de “Geldig tot” datum bij het vaccin “Covid dosis 1” leeg. Op die
manier verdwijnt dit item uit het aandachtspuntenscherm.
•

Het toedienen van een tweede dosis of volgend vaccin, doet u op dezelfde wijze als bij
de eerste dosering. Hierbij kan u in principe nog geen geldigheidsduur ingeven
aangezien deze nog niet gekend is.

Afhankelijk van de door u gekozen werkwijze zal volgend overzicht verschijnen:
Algemene benaming:

Hier wordt bij toediening van een nieuw vaccin steeds bij “Omschrijving” het merk
en/of de dosering ingevuld. De geldigheidsdatum (eerste dosering) kan in dit geval wel
wel blijven staan daar hetzelfde type vaccinatie opnieuw gekozen wordt.
Specifieke benaming:

Hier wordt de geldigheidsdatum verwijderd bij het ingeven van de tweede dosering of
het toedienen van een ander Covid vaccin (aangezien we hier werken met verschillende
types vaccinatie in de instellingen van WZD). Dit zodat het gegenereerde
aandachtspunt in het aandachtspuntenscherm verwijderd wordt.
U kan steeds bij de omschrijving de geldigheidsduur schrijven wanneer deze gekend is.
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Lijst maken in Rapman 2
Van de vaccins kan ook steeds een lijst maken/raadplegen in Rapman 2. Onderstaande printscreen is
een voorbeeld van een lijst waarbij u beide mogelijkheden van aanmaken terugvindt in de lijst.
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