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Bijstellen bestelling 
De vaccins voor de tweede vaccinatie zijn bij de eerste bestelling direct 
gereserveerd in de webapplicatie van SNPG. U hoeft dus voor de tweede 
vaccinatie niet opnieuw te bestellen. Wilt u met aandacht kijken of uw bestelling 
voor de tweede vaccinatie nog overeenkomt met wat u daadwerkelijk gaat 
gebruiken?  

 
Het aantal bestelde vaccins kan naar beneden worden aangepast in de SNPG 
bestelapplicatie, in het account waaronder de bestelling is geplaatst. Als u meer 
vaccins wilt bestellen, neemt u dan contact op met SNPG via covid19@snpg.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel het volgende: SPOED, extra vaccins en de AGB-
code van de organisatie. Dit kan tot 19 april. 

 
Registratie medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers 
De vaccinatie van medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers (hierna 
zorgmedewerkers) met overgebleven vaccins, moet geregistreerd worden in de 
applicatie BRBA (de werkwijze hiervoor vindt u in de werkinstructie).  
 
De BRBA app wordt ingezet voor het vastleggen van de vaccinatiegegevens van 

zorgmedewerkers die niet door de GGD worden geprikt. Zij hebben immers geen 
medisch dossier bij de partij die hen vaccineert, zoals de instelling of 

huisartsenpost. 
 
De BRBA app slaat de vaccinatiegegevens op, zodat deze doorgestuurd kunnen 
worden naar het RIVM. De vaccinatiegegevens worden alleen doorgegeven aan 
het RIVM (CIMS) als de zorgmedewerker toestemming geeft. Als de 

zorgmedewerker geen toestemming geeft blijft tijdelijk een kleine dataset achter 
in de app, zonder persoonsgegevens. Deze anonieme vaccinatiedata worden 
binnenkort naar RIVM (niet CIMS) gestuurd. 
 
De BRBA app is dus geen bronregister en het slaat de vaccinatiegegevens maar 
tijdelijk op. Het is niet mogelijk om de vaccinatiegegevens in de database van de 

app te raadplegen. Het is daarom niet mogelijk dat de zorgmedewerker de 
vaccinatiegegevens kan inzien. Bovendien kan een zorgmedewerker op een later 
moment niet alsnog toestemming geven voor de doorlevering van de 
vaccinatiegegevens aan het RIVM, bijvoorbeeld voor een vaccinatiebewijs.  

 
Het RIVM adviseert daarom het volgende:  

- Als u zorgmedewerkers vaccineert, houdt dan een eigen registratie bij 

met de gepersonaliseerde vaccinatiegegevens (zowel opt-in als geen 
opt-in). Dit kan een excel zijn. Omdat de werkgever geen kennis mag 
nemen van dergelijke gegevens, kan overwogen worden om dit bestand 
in bewaring te geven van de ARBO- of bedrijfsarts. 

- Informeer de zorgmedewerker dat de HA niet automatisch de informatie 
over de vaccinatie ontvangt. Als de zorgmedewerker wil dat de HA dit 
registreert in het HIS, dan moet de zorgmedewerker zelf de informatie 

doorgeven. De HA ontvangt de vaccinatiegegevens bij voorkeur via de 
mail, de zorgmedewerker hoeft hier niet over te bellen. Deze vastlegging 
is overigens niet noodzakelijk voor verstrekking aan RIVM, want die 
heeft al vanuit de BRBA app plaatsgevonden. 

- Adviseer de zorgmedewerker de registratiekaart met de 

vaccinatiegegevens goed te bewaren. 

 
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 
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tweede vaccinatie hebben gemist? Deze personen krijgen een tweede vaccinatie 
bij de GGD. 
 
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.  
 

Vragen? 
Bij vragen over dit traject kunt u bellen naar 088 6788900: 

- Beloptie 1 (08.00-20.00) voor logistieke vragen. Minder urgente 
logistieke vragen kunnen ook per mail gestuurd worden 
naar support.lcc@rivm.nl. 

- Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen. 
- Beloptie 3 (08.30-17.00) voor registratievragen. 
- Beloptie 4 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie voor 

zorgmedewerkers. 

- Beloptie 5 (08.30-17.00) voor uitvoeringsvragen over vaccinatie van 
bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. U 
kunt ook een mail sturen naar covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl. 
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