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Boosterprik COVID-19-vaccin bij 65-plussers en personen met
syndroom van Down in collectiviteiten

Woensdag 29 september werd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het
Regeringscommissariaat Corona beslist om een boosterprik van het mRNA-vaccin te voorzien voor alle
mensen van 65 jaar en ouder.
Ook alle mensen met het syndroom van Down worden door de huisarts toegevoegd aan de groep van
immuungecompromitteerden. Studies tonen aan dat zij een beperktere immuniteitsrespons hebben en dus
een extra dosis zouden moeten krijgen.
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Concreet is de doelgroep van deze boosterprik:
-

alle 65+-bewoners/zorggebruikers (geboortejaar 1956)

-

mensen in de groep van immuungecompromitteerden o.a. het syndroom van Down (vanaf 12 jaar)

Procedure
Momenteel zijn de vaccinatiecentra zich aan het herorganiseren om ook na 15 oktober vaccins te kunnen
plaatsen en leveren binnen hun regio. De timing en manier van aanpak verschilt van vaccinatiecentrum tot
vaccinatiecentrum.
Maandag 4 oktober werd gevraagd aan de vaccinatiecentra deze flow lokaal uit te werken en de
collectiviteiten gelinkt aan het vaccinatiecentrum op de hoogte te stellen. De voorzieningen worden via mail
gecontacteerd door het vaccinatiecentrum om af te stemmen over de mogelijkheid tot collectieve vaccinatie.
U zult gecontacteerd worden via het mailadres dat u in de applicatie erkenningen hebt ingegeven om de
infonota’s te ontvangen. Het VAPH bezorgde die contactgegevens aan Zorg en Gezondheid. We vragen
uitdrukkelijk om de vaccinatiecentra niet zelf te contacteren en hen de tijd te gunnen om zich te
herorganiseren.
De mail zal aangeven wat de opties tot collectief vaccineren zijn, wie daarvoor gecontacteerd kan worden en
wat een inschatting van timing daarvoor is. Communiceer bij het maken van de afspraken duidelijk over
eventuele collectieve settings binnen uw organisatie die niet onder dezelfde eerstelijnszone vallen maar
waarvoor ook een collectief vaccinatiemoment georganiseerd moet worden. Het vaccinatiecentrum dat u
contacteerde, zal u informeren of de vaccinatie via hen kan verlopen of u desgevallend in contact brengen
met een ander vaccinatiecentrum.
U moet dus even wachten op concrete instructies tot collectieve vaccinatie. Intussen kan in kaart gebracht
worden wie een boosterprik wilt krijgen via de voorziening. Er moet geen rekening gehouden worden met de
strikte termijnen van de boosterprik, nl. 4 maand na vaccinatieschema van Johnson & Johnson en
AstraZeneca en 6 maand na vaccinatieschema van Pfizer en Moderna. De enige vereiste is dat het
vaccinatieschema minstens 4 weken geleden is afgerond.
Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aangeraden. Zorg
en Gezondheid raadt iedereen aan om gebruikers zo goed mogelijk te sensibiliseren.
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Voor een toediening van de boosterprik moet de gebruiker zijn of haar toestemming geven:
-

De toestemming moet worden gegeven aan de persoon die het vaccin toedient.

-

Een gebruiker die wilsbekwaam is, moet geen schriftelijke toestemming geven. De toestemming kan
mondeling of fysiek (o.a. door het aanbieden van een arm) worden gegeven;.

-

Voor een gebruiker die wilsonbekwaam is, moet de toestemming worden gevraagd bij een van de
volgende personen:
o

de houder van een zorgvolmacht

o

de wettelijk vertegenwoordiger (indien geen van bovenstaande beschikbaar)

o

de behandelende huisarts (indien geen van bovenstaande beschikbaar)

o

de coördinerend en raadgevend arts (indien geen van bovenstaande beschikbaar)

Voor gebruikers wordt steeds de beslissing van de gebruiker of de vertegenwoordiger in het zorgdossier
genoteerd, bij voorkeur met vermelding van de datum en de wijze waarop de toestemming werd verleend.
Enkel als niet met zekerheid een mondelinge toestemming van een bevoegd persoon genoteerd kan worden
in het zorgdossier (bijvoorbeeld bij onenigheid in de familie), is het aan te raden om de toestemming
schriftelijk te documenteren.

Belangrijk: als u vaccineert in de voorziening en dosissen over hebt, mogen die enkel aan de beoogde
doelgroepen gegeven worden voor een boosterprik.

Uitnodigingen
De 85+- en immuungecompromitteerde burgers kregen al een uitnodiging tot vaccinatie in het
vaccinatiecentrum. Vanaf 13 oktober volgen de eerste uitnodigingen voor de 65+’ers. Die uitnodigingen zijn
op basis van het domicilieadres van de gebruiker. Voor personen die al een persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, is daarop ingaan de snelste manier om gevaccineerd te worden.
Zoals reeds aangegeven zijn de mogelijkheden tot collectief vaccineren afhankelijk van het
vaccinatiecentrum. Voor personen die collectief gevaccineerd worden, worden de uitnodigingen tot
vaccinatie zoveel mogelijk geannuleerd via ‘ik ben reeds gevaccineerd’ telefonisch of via de link op de
uitnodiging. Op die manier krijgen de vaccinatiecentra een inschatting wie ze kunnen verwachten in het
vaccinatiecentrum.
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De uitnodigingen hoeven niet gebundeld te worden voor er besteld en gevaccineerd kan worden. De
doelgroep is duidelijk afgelijnd en de verantwoordelijke arts of vaccinatieverantwoordelijke staat in voor een
correcte bestelling van het aantal vaccins.

James Van Casteren
Administrateur-generaal

3

