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Deze informatiekaart heeft als doel om 
instellingen in de sectoren VVT en 
gehandicaptenzorg inzicht te geven in wie 
gevaccineerd moet worden en hoe 
registratie van de herhaalprik tegen corona 
moet plaatsvinden in de IT-systemen.

Deze informatiekaart is samen met ActiZ en 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
tot stand gekomen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de brancheverenigingen.
ActiZ: corona-vragen@actiz.nl
VGN: corona@vgn.nl

Landelijke uitgangspunten

Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt voor de registratie van de herhaalprik tegen corona.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De GGD’en vaccineren, tenzij de instelling een eigen medische dienst heeft. Zie pagina 2 voor een nadere 

toelichting;
• De geregistreerde vaccinaties worden als procesinformatie en (bij toestemming van cliënt) gepersonaliseerd 

uitgewisseld met het RIVM t.b.v. monitoring van de herhaalprik tegen corona.

Toelichting bij Check 1
• Alle 60+-ers;
• Bewoners van verpleeghuizen, inclusief 

bewoners van woonvormen voor ouderen 
die een vergelijkbare kwetsbaarheid 
hebben als bewoners van verpleeghuizen;

• Volwassenen (18+) met een ernstige 
immuunstoornis.

Figuur 1. Toelichting bij Check 1

Stap 1. Wie moet er gevaccineerd worden?

Check 1. Heeft u cliënten in 
de doelgroep 
(zie figuur 1)?

U mag alle cliënten van de 
instelling vaccineren.
Bent u dat van plan?

U vaccineert alle cliënten en 
hoeft dus niet te selecteren

U selecteert de cliënten uit 
de doelgroep

Check 2. Heeft u cliënten 
met het Syndroom van 

Down in de leeftijd
18 – 59 jaar?

U selecteert de cliënten met 
het Syndroom van Down

(18 – 59 jaar)

U hoeft geen cliënten te 
vaccineren

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ga naar stap 2 
(volgende pagina)

Nee
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Stap 2. Wie gaat vaccineren en hoe wordt het geregistreerd en uitgewisseld met het RIVM?

GGD vaccineert
Landelijk is afgesproken dat de GGD’en de bewoners 
van instellingen, die vallen onder verantwoordelijk-
heid van de huisarts, vaccineren. U hoeft dan niet te 
vaccineren en niet te registreren.

Medische dienst vaccineert
U kunt ervoor kiezen om de medische dienst van uw 
instelling te laten vaccineren.

Registreren in de COVID-module
Indien mogelijk: registreer de vaccinatie in de 
COVID-module van uw systeem, waarin ook de 
vorige vaccinaties zijn geregistreerd. Uitwisseling 
met het RIVM gebeurt automatisch. U dient zorg te 
dragen voor registratie van de vaccinatie in het 
medisch dossier van de huisarts.

Kunt u niet in de COVID-module van uw systeem 
registreren? Registreer dan in uw cliëntdossier en 
gebruik voor uitwisseling met het RIVM de BRBA-app 
(www.brba.nl). In de BRBA-app dient u BS02 
(tweede herhaalprik) te selecteren. Let op: 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.

De herhaalprik wordt uitgevoerd door de 
GGD

Consequenties
• De herhaalprik tegen corona van cliënten wordt 

geregistreerd in het IT-systeem van de GGD 
(CORON-IT) en uitgewisseld met het RIVM en de 
huisarts;

• 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. 

Welke situatie is op u van toepassing?

Cliënt valt onder verantwoordelijkheid van de huisartsCliënt valt onder verantwoordelijkheid 
van de SO/AVG en de medische dienst 
vaccineert

• U registreert de herhaalprik in hetzelfde 
systeem waarin u eerder heeft geregistreerd 
(EVS, ECD of EPD);

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

• U registreert de herhaalprik altijd in de 
beschikbare COVID-module in het EVS, ECD 
of EPD t.b.v. uitwisseling met het RIVM. 
Indien mogelijk geeft u aan dat het om de 
herhaalprik tegen corona (BS02) gaat.

Gevolgen
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