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Update uitvoeringsrichtlijn 
Op maandag 15 maart is een nieuwe versie van de uitvoeringsrichtlijn 
gepubliceerd. In hoofdstuk 1.3 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie de 
belangrijkste wijzigingen.  
 

Vervoer BioNTech/Pfizer 
De eisen het vervoer van BioNTech/Pfizer aangepast. Deze wijzigingen vindt u in 
hoofdstuk 1.3 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie en hoofdstuk 5.2 
Comirnaty van BioNTech/Pfizer. 
 
Deze wijziging kan invloed hebben op het aantal flacons dat u nodig heeft voor 

de veegronde. Lees hem daarom goed, voordat u bestelt bij de SPNG. 
 
Tweede vaccinatie na COVID-19 besmetting 
Op 8 maart heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over het toedienen 
van een tweede vaccinatie bij mensen die aantoonbaar COVID-19 hebben 
doorgemaakt in de afgelopen 6 maanden. Dit advies is nog niet overgenomen 
door de minister.  

 
In hoofdstuk 1.3 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie en hoofdstuk 4.3 

COVID-19 doorgemaakt vindt u het advies voor een tussenoplossing. De 
cliënten/vertegenwoordigers kunnen het aangeven als ze geen tweede 
vaccinatie toegediend willen krijgen. 
 
Bestellen 

Instellingen kunnen vanaf a.s. maandag vaccins bestellen in de SNPG 
bestelapplicatie. De besteldata zijn 22 t/m 24 maart.  
 
Mobiele vaccinatieteams 
Maandag 22 maart start een mobiel vaccinatieteam. Dit mobiele vaccinatieteam 
wordt o.a. ingezet voor instellingen waar drie of minder cliënten gevaccineerd 

moet worden in de veegronde. 
 
Let op: Instellingen moeten gewoon bestellen in de SNPG bestelapplicatie, zoals 
omschreven in de werkinstructie. Als uw instelling in aanmerking komt voor een 

mobiel vaccinatieteam, dan neemt het RIVM contact met u op. 
 
In dat geval wordt u gevraagd een afspraak te maken met het mobiele 

vaccinatieteam. Hiervoor moet u mailen naar: rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. 
Thuisvaccinatie heeft de volgende gegevens nodig: naam instelling, adres 
instelling, contactpersoon instelling, telefoonnummer contactpersoon, aantal 
personen, type vaccin en eerste/tweede vaccin. 

 

Bij vragen kunnen jullie bellen naar: 0900 12 12 888 (optie 1). 

 

Indien er persoonsgegevens worden meegestuurd dan kan dit per Zorgmail: 

E-mail adres: 500134006@lms.lifeline.nl 
Zorgmail ID: 500134006 
 

Tweede vaccinatie bij GGD 

Zijn er binnen uw instelling medewerkers, vrijwilligers en/of mantelzorgers die, 
in lijn met het spillageprotocol, een eerste vaccinatie hebben gekregen, maar de 
tweede vaccinatie hebben gemist? Deze personen krijgen een tweede vaccinatie 
bij de GGD. 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-specifieke-informatie-per-vaccin
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Mail het aantal personen van uw instelling dat in aanmerking komt naar covid-
19vaccinatiebewoners@rivm.nl. Naar aanleiding van deze mail ontvangt u als 
instelling een brief van het RIVM. Deel deze brief met uw medewerkers, 
vrijwilligers en/of mantelzorgers, zodat zij een afspraak kunnen maken bij de 

GGD.  
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