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Werkinstructie COVID-19 boostervaccinatie zorgpersoneel 

Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met de LNAZ, NFU en 
NVZ. 
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1. Inleiding 

 
Vanaf eind november kunnen zorgmedewerkers met patiëntencontact een 
boostervaccinatie ontvangen. Dit helpt om te voorkomen dat het personeel in de 
zorg ziek wordt door COVID-19. In de ziekenhuizen zal het eigen personeel 
worden gevaccineerd. In deze werkinstructie informeren we u over het 
selectieproces, uitnodigingsproces en vaccinatieproces.  
 
 

2. Doelgroep en uitnodigen  
 
De doelgroep omvat het eigen zorgpersoneel met patiëntencontact 

o Zorgmedewerkers met patiënten contact werkend in umc’s, aangesloten bij 
NFU.  

o Zorgmedewerkers met patiënten contact werkend bij algemene 
ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra aangesloten bij 
NVZ en NFU. 

 
 

3. Tijdslijn 
 

• 2 november: persconferentie met aankondiging dat zorgpersoneel met 
direct patiëntencontact een boostervaccinatie kunnen gaan ontvangen. 

• 13 november: ziekenhuizen inventariseren hoeveel zorgpersoneel een 
boostervaccinatie nodig zal hebben. 

• 15 november: ziekenhuizen kunnen vaccins bestellen 
• 22 november: eerste vaccins worden uitgeleverd  
• 23 november: boostervaccinatie zorgpersoneel wordt gestart 

 
 

4. Uitnodigen 
 
De doelgroep, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, ziekenhuispersoneel met 
patiënten contact, wordt door het eigen ziekenhuis uitgenodigd. De uitnodigingen 
kunnen digitaal of per brief worden verzonden. De keuze hiervoor ligt bij de 
ziekenhuizen.  
 
Er is een standaard uitnodigingsset beschikbaar voor deze vaccinatieronde. Een 
uitnodigingsset bevat de volgende onderdelen: 
 

1. Algemene uitnodigingsbrief; 
2. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie; 
3. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM; 
4. Gezondheidsvragenlijst ten behoeve van de controle op contra-indicaties.  
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5. Bestellen 
 
Ziekenhuizen kunnen iedere maandag (gedurende de vaccinatiecampagne) vaccins 
bestellen, deze bestelling wordt de maandag een week later afgeleverd. Het 
ziekenhuis stuurt via de ontvangende apotheker via zorgmail de bestelling naar 
support.lcc@rivm.nl 
 
In deze bestelling wordt de volgende informatie gegeven: 

• Naam ziekenhuis 
• Afleveradres & algemeen telefoonnummer 
• Naam & telefoonnummer contactpersoon bestelling 
• Aantal te bestellen flacons (er gaan 7 doses uit 1 flacon) 
• Registratiekaarten nodig: ja (hoeveel) / nee 

De levering bestaat uit: 
 Vaccin: Comirnaty (Pfizer) 
 Voor toediening: Vernacare spuit/naaldcombinatie 
 Diluent 
 Batchlabels 
 Eventueel registratiekaarten (in separate levering) 

  
Voor het gereedmaken van het vaccin verwijzen wij naar de LCI Richtlijn COVID-
19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl).  
Indien de bestelling niet via zorgmail of andere beveiligde mail gestuurd kan 
worden, kan er mogelijk een vertraging in de levering ontstaan. Neem om dit te 
voorkomen telefonisch contact met ons op. 
 
 

6. Uitvoeren vaccinatie 
 
Bij de COVID-19-vaccinatie zijn extra handelingen nodig. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om: 

• Het vóór de vaccinatie in kaart brengen van eventuele contra-indicaties. 
• Het vragen van toestemming aan de patiënt voor het doorsturen van 

vaccinatiegegevens aan het landelijke registratiesysteem. 
• Het leveren van extra nazorg: álle gevaccineerde personen dienen na 

vaccinatietoediening minimaal 15 minuten geobserveerd te worden in aanwezigheid 
van een bevoegde en bekwame professional (arts) die ervaring heeft met het 
behandelen van anafylactische reacties. De EMA heeft 15 minuten 
observatieperiode in de productinformatie opgenomen. Zie voor meer informatie de 
LCI-richtlijn. 

Let op! Kijk voor alle handelingen bij de COVID-19 vaccinatie in de LCI-richtlijn.  
 
 

7. Registratie 
De registratie verloopt via de database arbodienst ziekenhuis en de landelijke 
registratie applicatie BBRA, zoals dit ook bij eerdere vaccinatiecampagnes van het 
zorgpersoneel is verlopen.  
 
 

mailto:support.lcc@rivm.nl
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie
https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering
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Meer informatie over BRBA vindt u hier: https://docs.brba.eu/handleidingen. 
 
Contactgegevens BRBA helpdesk: 
Telefoon: 088-9324332 
E-mail: helpdesk@brba.nl  
 
 

8. Meer informatie 
 
Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIVM. 
 
Algemene informatie  
 Algemene informatie omtrent vaccinatie is te vinden bij de Rijksoverheid.  
 Algemene Q&A omtrent de boostervaccinatie: Boostervaccinatie | RIVM 

 
Uitvoerende zorgprofessionals  
 Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op website van het 

RIVM. 
 Medisch inhoudelijke vragen (incl. over selectie): Relevante medische 

beroepsgroep. 
 Vragen omtrent selectie en uitnodiging: bij lokale verantwoordelijke per 

ziekenhuis.  
 Vragen gerelateerd aan de uitvoering: zie LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19 

vaccinaties. 
 

 
 
 

https://docs.brba.eu/handleidingen
mailto:helpdesk@brba.nl
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#2-1-wettelijke-kaders-en-organisatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#2-1-wettelijke-kaders-en-organisatie
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