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Beste medewerker,
de RVP-voorraadtelling moet na het laatste consult in november worden uitgevoerd.
Dit zal in de meeste gevallen op vrijdag 30 november zijn, maar dit kan ook eerder
zijn.
Aanwijzingen voor het uitvoeren van de inventarisatie:
• Tel elke (sub)locatie waar RVP-vaccins op voorraad worden gehouden. Let op: er
kunnen meerdere koelkasten op een locatie aanwezig zijn;
• Voer de telling door twee personen uit, tel ieder afzonderlijk;
• Tel nauwkeurig en let goed op het batchnummer. Er kunnen meerdere
batchnummers in de koelkast staan, dus elk doosje / elke losse spuit moet
gecontroleerd worden;
• Noteer per vaccinsoort en per batchnummer het getelde aantal vaccins;
• Vergelijk na afloop de tellingen van de twee personen met elkaar;
• Een verschil gevonden? Hertellen!
• Tel de resultaten van meerdere koelkasten per batch bij elkaar op.
Voer hierna de resultaten digitaal in, in de online inventarisatielijst. De link naar de
online inventarisatielijst vindt u op www.rivm.nl/vaccininventarisatie, onder
“Documenten voor de vaccininventarisatie”.
Verstuur de lijst(en) uiterlijk op 30 november.
Aandachtspunten bij het invullen van de online inventarisatielijst:
• Vul voor elke voorraadlocatie een aparte inventarisatielijst in.
• Locatiecode (verplicht): Dit is de unieke identificatiecode van uw voorraadlocatie in
ons geautomatiseerde voorraadsysteem.
Waar is de locatiecode te vinden?
o Op de stempels die u gebruikt op de ingevulde oproepkaarten;
o Bij uw vaccinbeheerder van RIVM: Neem contact op met uw regiokantoor.
NB: Voor een subdepot (een locatie waar het RIVM niet rechtstreeks vaccins levert):
Gebruik de locatiecode van de hoofdlocatie.
• Locatie (verplicht): Vul als locatienaam voor een subdepot zowel de naam van de
hoofdlocatie in als die van het subdepot. Bijvoorbeeld: CB Hoofdstraat – subdepot
Dorpstraat.
• E-mail: Voer het e-mail adres in waarop u na verzending een digitale kopie voor uw
administratie wil ontvangen. Ook de leidinggevende ontvangt een kopie indien diens
e-mailadres wordt ingevoerd. Indien gewenst kunt u aan het eind van het formulier
een derde e-mailadres opgeven.
• Batchnummer (verplicht): Selecteer het juiste batchnummer via de drop-down lijst.
NB: Batchnummers die niet in de lijst staan, zijn onbekend in ons voorraadsysteem
en kunnen niet worden ingevoerd.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Contactgegevens – afdeling vaccin/logistiek:
-

RIVM-DVP Regio West:
RIVM-DVP Regio NoordOost:
RIVM-DVP Regio Zuid:

088-6788932
088-6788952
088-6788942

