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Bijlagen

Boosterprik voor personeel en gebruikers (update
03/12/2021)
Deze mededeling is een update van de mededeling van 18/11/2021 en vervangt die. De
wijzigingen vindt u in het geel gemarkeerd.

Vlak voor de herfstvakantie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om de
zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kan uw zorgverlener uitgenodigd
worden om zich te laten prikken. Gisteren werd beslist dat ook gebruikers (vanaf 18 jaar, zie
verder) van collectiviteiten binnen de VAPH-sector een boostervaccin mogen ontvangen.

De procedures verlopen via de vaccinatiecentra. In tegenstelling tot de start van de vaccinatie, is er
op dit moment geen schaarste aan vaccins. Daardoor kan er snel, efficiënt en flexibel gevaccineerd
worden.

Welk vaccin, vanaf wanneer?

De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).
De booster wordt gezet minstens 2 maanden na de enige prik van het Janssen-vaccin, 4 maanden
na de tweede prik van het AstraZeneca-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het
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Pfizer- of Moderna-vaccin.

Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te
raden.

Wie komt in aanmerking en waar wordt vaccinatie voorzien?
Gebruikers (vanaf 18 jaar) in collectiviteiten

Als u als meerderjarige gebruiker wordt ondersteund via collectieve dag- en/of woonondersteuning
of als u ouder bent dan 18 jaar en wordt ondersteund via collectief verblijf of collectieve
schoolaanvullende of -vervangende dagopvang komt u in aanmerking voor het boostervaccin. Dat
is ook het geval als u momenteel collectief ondersteund worden binnen een ouderinitiatief of de
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).

Als u als gebruiker individueel wordt ondersteund, wordt u uitgenodigd voor het boostervaccin als
u behoort tot de doelgroepen (+65 jaar, personen met verminderde immuunrespons en personen
met het syndroom van Down). Ondertussen heeft het Overlegcomité beslist dat daarna heel de
bevolking een boostervaccin zal krijgen.

De vaccinaties zullen via de vaccinatiecentra verlopen. Meer uitleg over de procedure vindt u
verder in deze mededeling.

Bent u minderjarig (-18 jaar)?
Dan komt u op dit moment niet in aanmerking voor een boostervaccin. Het Europees
Geneesmiddelenbureau heeft goedkeuring gegeven voor het Pfizer- en Modernaboostervaccin
vanaf de leeftijd van 18 jaar gezien de studies tot en met die leeftijd liepen. Onder de leeftijd van
18 jaar een boostervaccin toedienen, is het vaccin gebruiken waarvoor het niet geregistreerd is.
Ook de Hoge Gezondheidsraad raadt op dit ogenblik boosters enkel boven de leeftijd van 18 jaar
(inclusief 18 jaar) aan.

Bent u minderjarig (-18 jaar) en behoort u tot de groep met een verminderde immuunrespons?
Als u behoort tot de groep met verminderde immuunrespons of u bent een persoon met het
syndroom van Down, dan kunt u wel vanaf 12 jaar een derde prik krijgen (mededeling aan
gebruikers van 8 oktober 2021). Het gaat in deze niet over een boosterprik maar over een derde

vaccin als aanvulling van de basisvaccinatie omdat de beschikbare gegevens erop wijzen dat
personen met een verminderde immuniteit minder beschermd kunnen zijn na basisvaccinatie met
1 of 2 dosissen.

Personeelsleden in collectiviteiten en ambulante/mobiele zorgverleners

Het personeel van uw zorgaanbieder zal ook een boostervaccin kunnen krijgen. Het gaat daarbij
over de personeelsleden (inclusief vrijwilligers en stagiairs vanaf 18 jaar) in collectiviteiten die
contacten hebben met de gebruikers. Uw mantelzorger zal niet via de collectiviteit een
boostervaccin kunnen krijgen.

Daarnaast zullen ook de personeelsleden die ambulante of mobiele begeleiding bieden en
daardoor rechtstreekse contacten met gebruikers hebben, een boostervaccin kunnen ontvangen.
Ook uw persoonlijke assistent hoort daarbij.

Als uw persoonlijke assistent niet via een taken- of arbeidsovereenkomst maar bijvoorbeeld via een
interimkantoor tewerkgesteld is, werd die bij vorige vaccinaties niet prioritair gevaccineerd samen
met de ambulante zorgprofessionals. Zij zullen net als nieuwe zorgverleners de mogelijkheid krijgen
om zich via een online registratiesysteem te registreren voor een prioritaire uitnodiging voor het
boostervaccin. ait registratiesysteem is momenteel nog niet beschikbaar, maar zodra het in gebruik
is, zal daarover gecommuniceerd worden.

Procedure voor boosterprik bij collectieve ondersteuning

Uw zorgaanbieder zal door het vaccinatiecentrum op de hoogte worden gebracht over de
mogelijkheden die er zijn tot collectief vaccineren, wie daarvoor gecontacteerd kan worden en wat
een inschatting van timing daarvoor is. Het vaccinatiecentrum bepaalt nadien samen met uw
zorgaanbieder hoe het vaccinatiemoment het best georganiseerd kan worden.

Uw zorgaanbieder moet dus even afwachten op concrete instructies van het vaccinatiecentrum
voor collectieve vaccinatie. Uw zorgaanbieder werd gevraagd om intussen in kaart te brengen wie
een boosterprik wilt in de organisatie. Het is dus belangrijk dat u en uw zorgaanbieder daar goed
over communiceren.

U moet rekening houden met de termijnen van de boosterprik, namelijk 2 maand na de enige
vaccinatie met Janssen, 4 maand na de tweede dosis van AstraZeneca, en minstens 6 maand na de
tweede dosis van Pfizer of Moderna. Als u nog niet aan de termijn voldoet voor een boostervaccin,
mag u nog niet gevaccineerd worden. U zult een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie in het
vaccinatiecentrum wanneer de correcte termijn verlopen is. Uw zorgaanbieder kan daarover
verdere afspraken maken met het vaccinatiecentrum.

Het COVID-19-vaccin is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te raden.

Tot slot

Het is de ambitie om de zorgverleners en gebruikers van collectiviteiten voor het jaareinde te
vaccineren, mits de planning van de vaccinatiecentra en de betrokken voorzieningen dat toelaat.
Zorg en Gezondheid en het VAPH willen iedereen alvast bedanken om deze campagne mogelijk te
maken.

