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Vorige week is een nieuwsbericht verstuurd over het samenvoegen van de 
permanente veegronde voor zowel cliënten onder verantwoordelijkheid van de 
SO, AVG en HA.  
 
In overleg met de koepels is besloten toch onderscheid te maken tussen het 

traject vaccinatie bewoners instellingen onder medische verantwoordelijkheid bij 
de SO of AVG (eigen medische dienst) en vaccinatie bewoners instellingen onder 
medische verantwoordelijkheid van de HA (voorheen het traject via de 
huisartsenposten). 
 
Voor de permanente veegronde vaccinatie bewoners instellingen onder medische 

verantwoordelijkheid van de SO of AVG betekent dit dat de instellingen twee 
opties hebben: 

A. De instelling bestelt bij SNPG en vaccineert zelf.  
B. Thuisvaccinatie komt naar de instelling om te vaccineren. 

 
In dit nieuwsbericht worden deze opties kort toegelicht. De werkinstructie voor 
de permanente veegronde volgt later deze maand. In deze werkinstructies zal 

alle benodigde informatie staan.   
 

A. De instelling bestelt bij SNPG en vaccineert zelf 
Instellingen kunnen op vaste dagen in de maand een bestelling plaatsen in de 
SNPG bestelapplicatie: 

- Bestellen op de eerste maandag van de maand voor levering op 
maandag, dinsdag of woensdag in de week erop; en 

- Bestellen de derde maandag van de maand voor levering op maandag, 
dinsdag of woensdag in de week erop. 
 

Het vaccin is BioNTech/Pfizer en kan per flacon worden besteld.  
 
Het RIVM hanteert een maximum van 100 leveradressen per dag. Als een 
leverdag vol is verdwijnt deze uit de SNPG bestelapplicatie.  
 
B. Thuisvaccinatie komt naar de instelling om te vaccineren 
Voor het vaccineren van kleine aantallen cliënten kan de instelling gebruik 

maken van Thuisvaccinatie. Thuisvaccinatie werkt met mobiele vaccinatieteams 
die vanuit centrale coördinatie in heel Nederland de veegrondes organiseren. 
Hierdoor worden deze cliënten op een efficiënte manier en met zo min mogelijk 
spillage gevaccineerd.  
 
De instelling meld de cliënten aan bij Thuisvaccinatie door het aanmeldformulier 

te mailen naar: rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. Als u vragen heeft over de 
vaccinatie via Thuisvaccinatie kunt u bellen naar: 0900 12 12 888 (optie 1). 
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