Betreft: Handleiding inzet BRBA Registraties voor uw organisatie
Afzender: VWS, programma Realisatie Digitale Ondersteuning, team BRBA
Geachte,
Op uw locatie wordt binnenkort gevaccineerd tegen COVID19 als onderdeel van het
Rijks Vaccinatie Programma.
Onderdeel van de vaccinatie is de registratie van deze vaccinaties. Geregistreerd wordt
wie de vaccinatie heeft ontvangen, welke vaccinatie er is ontvangen inclusief
batchnummer, waar en door wie deze is gegeven. Grondslag voor de registratie is het
Rijks Vaccinatie Programma.
De vaccinaties in het kader van de COVID19 campagne worden geregistreerd middels
de applicatie BRBA Registraties: Beveiligde Registratie Bijzondere Assets. BRBA
registraties is ontwikkeld in opdracht van VWS programma Realisatie Digitale
Ondersteuning om de registratie van vaccinaties op een flexibele en veilige manier
mogelijk te maken.
De invoer gaat via een webapplicatie die u kunt benaderen via www.brba.nl.
Deze handleiding en de bijbehorende bijlagen geven u de informatie om dit systeem in
te voeren en te gebruiken. Het doel is u te helpen zo snel mogelijk aan de slag te
kunnen. Algemene achtergrondinformatie over het systeem treft u aan in de bijlage 1 bij
deze brief, handleidingen voor het activeren van de accounts en voor de invoer van
gegevens in bijlage 2. De handleiding en bijbehorende bijlagen geven u de informatie
om dit systeem te gebruiken.
De uitrol van BRBA in uw organisatie
De applicatie is met minimale infrastructuur inzetbaar. Er zijn een aantal stappen nodig
op het gebied van account- en usermanagement vanuit het perspectief van beveiliging.
Account en Usermanagement
Uw locatie heeft een beheerder, de verantwoordelijke arts voor de vaccinaties, onder
wiens verantwoordelijkheid de gegeven vaccinaties worden geregistreerd. De naam van
deze persoon of personen heeft u doorgegeven aan het ministerie als onderdeel van de
voorbereiding op de vaccinaties.
De toegang tot de account wordt per koerier verstrekt. De beheerder krijgt de
toegangsgegevens voor de account na identificatie met een geldig identiteitsbewijs
persoonlijk uitgereikt door de koerier.

De beheerder maakt accounts aan voor de registreerders die de vaccinaties
daadwerkelijk invoeren in BRBA. De registreerder accounts zijn persoonlijk en dienen
bij vertrek van de medewerker te worden verwijderd.
Alle accounts werken met tweetraps-authenticatie via de telefoon van de gebruiker.
In bijlage 2 treft u twee praktische handleidingen aan voor het activeren van de
beheerder account, het aanmaken van de registreerder accounts en het uiteindelijke
invoeren in het systeem.
Infrastructuur op de werkplekken
De werkplek voor de beheerder beschikt over:
- een computer met internet,
- een internetbrowser met TLS1.3/1.2
- een authenticator app op de smartphone van de beheerder
- een printer voor het uitprinten van de wachtwoorden voor de registreerders
De werkplek voor de registreerder beschikt over:
- een computer met internet
- een internetbrowser met TLS1.3/1.2
- een authenticator app op de smartphone van de registreerder
Helpdesk
Er is een helpdesk beschikbaar op nummer 088-9324332. Deze helpdesk ondersteunt u
met bij praktische vragen over het aanmaken van accounts en het instellen van uw
authenticator app.
Directe bereikbaarheid van de organisatie
U kunt het team BRBA van het programma Realisatie Digitale Ondersteuning bereiken
via helpdesk@brba.nl. Het team zal zo snel mogelijk reageren. Er is een app groep
beschikbaar waarin we graag van u horen als er grote problemen zijn. Bent u hierin niet
opgenomen, stuur dan een mailtje met uw gegevens aan helpdesk@brba.nl.

Met vriendelijke groet,
Team BRBA programma Realisatie Digitale Ondersteuning

