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Bijlagen

Boosterprik COVID-19-vaccin bij 65-plussers en personen met
syndroom van Down in voorzieningen voor collectieve opvang
Woensdag 29 september besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het
Regeringscommissariaat Corona om een boosterprik van het COVID-19-vaccin te voorzien voor alle
mensen van 65 jaar en ouder.
Ook personen met het syndroom van Down worden door de huisarts toegevoegd aan de groep met
verminderde immuniteit. Studies tonen aan dat zij een beperktere immuniteit hebben en dus een
extra dosis zouden moeten krijgen.
Als u gebruik maakt van collectieve dagopvang of verblijf en behoort tot de doelgroep, kunt u deze
derde prik ook via uw zorgaanbieder krijgen.
U behoort tot de doelgroep als u:
of

-

ouder dan 65 jaar bent (geboortejaar 1956)

-

tot de groep met verminderde immuniteit behoort (o.a. het syndroom van Down (vanaf 12
jaar)

Als u ouder bent dan 85 jaar of behoort tot de groep van personen met verminderde immuniteit,
dan ontving u al een uitnodiging tot vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Vanaf 13 oktober volgen
de eerste uitnodigingen voor de 65-plussers.
U krijgt uw uitnodiging op basis van uw domicilieadres. Als u al een persoonlijke uitnodiging hebt
ontvangen, dan is daar op ingaan de snelste manier om gevaccineerd te worden.
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Uw zorgaanbieder kan er ook voor kiezen om vaccinaties collectief te organiseren. De
vaccinatiecentra zijn zich momenteel aan het herorganiseren en zullen zo snel als mogelijk contact
opnemen met de zorgaanbieders om afspraken te maken over de mogelijkheden tot collectieve
vaccinatie. Die mogelijkheden en de timing om te vaccineren zijn afhankelijk van het
vaccinatiecentrum en kunnen dus verschillen per zorgaanbieder.
Het is belangrijk dat u met uw zorgaanbieder in gesprek gaat over de mogelijkheden die er zijn tot
collectief vaccineren, rekening houdend met wat voor alle partijen haalbaar is.
Als uw vaccinatie in groep of bij de zorgaanbieder zal doorgaan, moet u uw persoonlijke
uitnodiging annuleren. Dat kan via het telefoonnummer van het callcenter op uw uitnodigingsbrief
of online via de optie ‘ik ben reeds gevaccineerd’.
Op die manier krijgen de vaccinatiecentra een inschatting van wie ze kunnen verwachten in het
vaccinatiecentrum.

