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Werkinstructie instellingen: Herhaalprik tegen corona (tweede 
booster) voor cliënten in gemengde woonvormen 
(spikkellocaties)  
25 februari 2022 

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.  
 
In de spikkellocaties bestaan twee routes om cliënten die volgens de 
doelgroep definitie in aanmerking komen voor een herhaalprik tegen 
corona te vaccineren: 

1. Cliënten vallend onder de verantwoordelijkheid van de medische 
dienst worden gevaccineerd door de verantwoordelijk arts. Voor 
deze optie wordt gebruik gemaakt van de werkinstructie 
instellingen: Herhaalprik tegen corona voor instellingen met 
medische dienst. 

2. Cliënten die onder de verantwoordelijkheid van een huisarts vallen 
worden gevaccineerd door de GGD. Voor deze optie wordt gebruik 
gemaakt van werkinstructie instellingen: Herhaalprik tegen corona 
voor instellingen zonder medische dienst. 

3. 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. Indien een instellingsarts meewerkt aan 
het vaccineren van patiënten van huisartsen in spikkellocaties, dan 
dienen afspraken gemaakt te worden tussen de instellingsarts, 
GGD en de verantwoordelijke huisarts(en):   
- Welke taken en verantwoordelijkheden de medisch 

hoofdverantwoordelijke heeft 
- Welke taken de instellingsarts heeft 
- Wie wanneer moet worden ingeschakeld 
- Dat de instellingsarts niet de rol van behandelaar heeft (en 

hiervoor niet de juridische verantwoordelijkheid op zich neemt) 
 

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 herhaalprik tegen corona geeft 
aan cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts, dan moet de 
herhaalprik tegen corona 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 herhaalprik 
tegen corona aan het RIVM. 

https://www.rivm.nl/documenten/werkinstructie-instellingen-herhaalprik-voor-clienten-in-instellingen-onder
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