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Nadat alle cliënten en medewerkers die in de eerste vaccinatieronde zijn 
gevaccineerd de tweede vaccinatie hebben gehad, kan er door omstandigheden 
vaccin over zijn. Het spillageprotocol voor de tweede vaccinatieronde (van 22 
februari tot 7 maart) is als volgt. 
 

Open flacons 
Voor open flacons geldt dat instellingen de overgebleven vaccins volgens de 
onderstaande prioritering moeten inzetten:  

1. Cliënten die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad; 
2. Medewerkers ouder dan 60, verbonden aan de betreffende instelling; 
3. Mantelzorgers en vrijwilligers ouder dan 60 en verbonden aan de 

betreffende instelling; en daarna 
4. Medewerkers jonger dan 60 en verbonden aan de betreffende instelling. 

Voor deze cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers geldt dat zij 
tijdens de veegronde (in week 13) de tweede vaccinatie krijgen. De arts die de 
eerste vaccinatie heeft toegediend is verantwoordelijk voor het geven van de 
tweede vaccinatie.  
 

Dichte flacons 
Als instellingen dichte flacons overhouden, dan mogen nieuwe cliënten 

gevaccineerd worden met dit overgebleven vaccin.  
 
Als alle nieuwe cliënten gevaccineerd zijn en instellingen daarna nog dichte 
flacons dreigen over te houden, moeten ze dit doorgeven aan het RIVM. Stuur 
dan zo spoedig mogelijk een mail naar covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl. 

Vermeld in de mail: 
- het aantal flacons; 
- de locatie van de instelling (en eventueel de dichtstbijzijnde GGD 

locatie); 
- de houdbaarheid van de flacons (zowel datum en tijd); 
- de AGB-code van uw instelling; en 

- een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.  
 
Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er nog voldoende tijd is om de 
flacons over te dragen vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van het 

vaccin. Een RIVM-medewerker neemt dan contact met u op om te kijken wat er 
mogelijk is. 
 

Let op: Als de flacons na bemiddeling door het RIVM overgedragen worden aan 
een andere instelling of aan de GGD, dan moet onderling worden afgesproken 
hoe de flacons vervoerd worden. De flacons worden niet opgehaald door het 
RIVM. 
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