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Werkinstructie instellingen: Booster vaccinatie cliënten in 
gemengde woonvormen (spikkellocaties)  
7 december 2021 

De aangepaste stukken tekst staan in het violet.  
 
In de zogenaamde spikkellocaties wonen cliënten vallend onder de 
medische verantwoordelijkheid van een medische dienst van de instelling 
en cliënten vallend onder de medische verantwoordelijkheid van de 
huisarts bij elkaar.  
 
Voor het boosteren van deze locaties is besloten de volgende routes te 
volgen: 

1. In spikkellocaties worden alle cliënten die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de medische dienst geboosterd door de 
verantwoordelijk arts. Voor deze optie wordt gebruik gemaakt van 
de werkinstructie ‘Booster instellingen met medische dienst’. Alle 
cliënten die vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts 
worden geboosterd door de GGD. Voor deze optie wordt gebruik 
gemaakt van de werkinstructie ‘Booster instellingen zonder 
medische dienst’. 

2. In overleg tussen de instelling/locatie en GGD kan anders besloten 
worden: bijvoorbeeld de GGD prikt alle cliënten of de medische 
dienst prikt alle cliënten. De instelling, GGD en verantwoordelijke 
huisartsen komen dan gezamenlijk tot een oplossing voor de 
administratieve handelingen als uitnodigen (voor de 60- cliënten), 
toestemming opvragen en registratie. Hierbij zal altijd de 
Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie worden gevolgd en kan 
gebruik gemaakt worden van de eerder genoemde werkinstructies. 
Als de medische dienst de booster geeft aan cliënten onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts, dan moet de booster aan het 
RIVM worden doorgegeven via BRBA én deze moet gemeld worden 
bij de betreffende huisarts voor registratie in het bronsysteem. Let 
op: de verantwoordelijke ten aanzien van het prikken is in een 
later stadium tevens verantwoordelijk voor het genereren van het 
DCC (aanmaken QR-code), wanneer de geprikte persoon géén 
toestemming geeft voor het melden van de booster aan het RIVM. 

 

https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-boostervaccinatie-voor-clienten-in-instellingen-onder
https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-booster-instellingen-zonder-medische-dienst
https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-booster-instellingen-zonder-medische-dienst
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie

