
Medische dienst vaccineert
U kunt ervoor kiezen om de 
medische dienst van uw instelling te 
laten vaccineren.
Let op:
• Voor uitwisseling met het RIVM 

kunt u gebruik maken van de 
BRBA-app (www.brba.nl). De 
BRBA-app is alleen bedoeld voor 
uitwisseling van gegevens met het 
RIVM en slaat dus geen data op. 
De BRBA-app is geen
bronsysteem

• U dient zorg te dragen voor 
registratie van de vaccinatie in het 
medisch dossier bij de huisarts

• U dient de vaccinatie in uw eigen 
cliëntdossier vast te leggen

Informatiekaart registratie boostercampagne voor intramurale cliënten/patiënten instellingen

1. Landelijke uitgangspunten

Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt voor de registratie van de boostercampagne. De 
belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De GGD’en vaccineren, tenzij de instelling een eigen medische dienst heeft. Zie blok 3 voor een 

nadere toelichting
• Uitzondering: voor intramurale cliënten/patiënten van ggz-instellingen met een eigen 

medische dienst heeft de instelling de keuze zelf te vaccineren of te laten vaccineren door de 
GGD’en

• De huisartsen zetten geen boostervaccins
• De geregistreerde vaccinaties worden als procesinformatie en (bij toestemming van cliënt) 

gepersonaliseerd uitgewisseld met het RIVM t.b.v. monitoring van de boostercampagne

2. Gaat uw instelling (deels) vaccineren?

4. De boostervaccinatie wordt uitgevoerd door de GGD

Consequenties
• De boostervaccinatie van cliënten wordt geregistreerd in het IT-

systeem van de GGD (CORON-IT) en uitgewisseld met het RIVM
• U hoeft dus geen vaccinaties in het EVS, ECD of EPD te registreren 

en uit te wisselen met het RIVM
• Op dit moment is er geen terugkoppeling van vaccinaties en 

testuitslagen vanuit de GGD naar instellingen. Dit betekent dat uw 
medisch dossier (tijdelijk) niet compleet zal zijn

• Op termijn (naar verwachting eerste kwartaal 2022) zal een 
koppeling met het GGD-systeem gerealiseerd zijn, waarmee u (met 
terugwerkende kracht) vaccinatiegegevens en positieve 
testuitslagen bij de GGD kunt opvragen en verwerken in het 
medisch dossier
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3. De boostervaccinatie wordt (deels) uitgevoerd door uw instelling

Cliënt valt onder verantwoordelijkheid van de huisarts Cliënt valt onder verantwoordelijkheid van de 
instellingsarts en de medische dienst vaccineert

• U registreert de boostervaccinatie in hetzelfde 
systeem waarin u de basisreeks heeft geregistreerd 
(EVS, ECD of EPD)

• Let op: heeft u voorheen in een HIS geregistreerd en 
bent u voor de boostercampagne nog niet 
geïnformeerd door uw HIS-leverancier? Neem dan 
contact op met uw HIS-leverancier

• U registreert de boostervaccinatie in de beschikbare 
COVID-module in het EVS, ECD of EPD t.b.v. 
uitwisseling met het RIVM

• Is het niet mogelijk om vanuit uw bronsysteem 
gegevens uit te wisselen met het RIVM? Dan dient u 
als alternatief de BRBA-app (www.brba.nl) te 
gebruiken. Let op: de BRBA-app is alleen bedoeld 
voor uitwisseling van gegevens met het RIVM en 
slaat dus geen data op. Daarmee is de BRBA-app 
geen bronsysteem. U dient alsnog de vaccinatie te 
registreren in het medisch dossier van de cliënt

CONSEQUENTIES

Deze informatiekaart heeft als doel om instellingen in de sectoren VVT, gehandicaptenzorg 
en ggz inzicht te geven in hoe registratie van de boostercampagne plaats moet vinden in de 
IT-systemen en wat belangrijke consequenties zijn.

Deze informatiekaart is samen met ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de 
Nederlandse ggz tot stand gekomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
brancheverenigingen.
ActiZ: corona-vragen@actiz.nl
VGN: corona@vgn.nl
De Nederlandse ggz: coronavirus@denederlandseggz.nl
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GGD vaccineert
Landelijk is afgesproken 
dat de GGD’en de 
bewoners van 
instellingen, die vallen 
onder verantwoorde-
lijkheid van de huisarts, 
vaccineren. U hoeft dan 
niet te vaccineren en niet 
te registreren.
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