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De BioNTech/Pfizer regio’s starten 22 maart met de tweede vaccinatieronde voor 
de bewoners van instellingen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. In 
dit bericht wordt de route voor de tweede vaccinatieronde toegelicht.  
 

Eerste vaccinatie = tweede vaccinatie  
Alle cliënten die van de HAP een eerste vaccinatie hebben gehad, krijgen van de 

HAP een tweede vaccinatie. Dit geldt alleen voor cliënten die onder de doelgroep 
vallen en binnen de eerste ronde door de HAP zijn gevaccineerd.  
 
Spillageprotocol 
Spillage moet ook tijdens de tweede vaccinatieronde zo veel mogelijk 
voorkomen worden. Wij vragen jullie vaccinaties zo te combineren dat er zo min 

mogelijk aangebroken flacons over blijven.  
 
Als jouw HAP toch spillage door een aangebroken flacon overhoudt, dan geldt 
het spillageprotocol als eerder gecommuniceerd (zie hieronder), maar let op: 

• De tweede vaccinatie zal niet door de HAP worden gezet, maar centraal 
georganiseerd worden.  

• HAP’s dienen deze eerste vaccinaties administratief bij te houden en de 

aantallen door te geven aan het RIVM.  
• Nadere informatie over het maken van een afspraak voor de tweede 

vaccinatie volgt.  
Hieronder vindt u nogmaals de volgorde voor vaccineren in geval van spillage: 

1. Cliënten (binnen de doelgroep) die nog niet zijn gevaccineerd; 
2. Medewerkers van de HAP en/of instelling, ouder dan 60; 
3. Mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan de betreffende HAP en/of 

instelling, ouder dan 60; en daarna 
4. Medewerkers van de betreffende HAP en/of instelling, jonger dan 60. 

 
Bij het overblijven van dichte flacons, moet de HAP dit doorgeven aan het 

RIVM door een mail te sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl. Vul de checklist 

in voor het betreffende vaccin en stuur deze mee in de mail (zie 

Zorginstellingen: vaccinatie bewoners door HAP). Een RIVM-medewerker 

neemt daarna contact met u op om te kijken wat er mogelijk is. Indien vaccin op 

goede wijze bewaard is brengen wij aanbieder en ontvanger samen. Wij vragen 
u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er voldoende tijd is om de procedure te 
doorlopen.  

 
Nog niet gevaccineerde cliënten 
Indien er aan het einde van de vaccinatieweek/ronde nog mensen uit de 
doelgroep zijn, die eerder niet gevaccineerd konden worden of gemist zijn, 

doordat zij bijvoorbeeld nieuw zijn ingestroomd of ziek zijn geweest, dan kan een 

eventuele onaangebroken overgebleven flacon aangebroken worden om eerste 
vaccinaties te zetten. Ook in dit geval gelden bovenstaande stappen wat betreft 
de 2e vaccinatie. 
 

Als er niet voldoende vaccin over is voor deze groep of als er om een andere 
reden nog cliënten in de doelgroep zijn die nog niet zijn gevaccineerd zijn, dan 
vragen wij de HAP deze te inventariseren. Voor deze cliënten wordt, afhankelijk 

van de omvang, een maatwerk oplossing geboden. 
 

➔ Let op: er is op moment van verschijnen van deze nieuwsbrief nog géén 

nieuwe richtlijn wat betreft cliënten die niet langer dan zes maanden geleden 
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besmet zijn geweest met COVID-19. Volg de huidige richtlijn tot nader 
bericht. 


