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Tweede boosterprik voor gebruikers ouder dan 80 jaar
In deze mededeling vindt u meer info over de organisatie van een tweede boosterprik voor
personen ouder dan 80 jaar.

1. Doelgroep
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid besliste op vrijdag 6 mei 2022 dat alle
bewoners van woonzorgcentra en alle personen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie
kunnen krijgen. In Vlaanderen zullen alle mensen uit die doelgroepen dan ook de kans krijgen om
met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden.
Bent u eerder door uw arts of mutualiteit als immuunverzwakt aangeduid? Dan komt u momenteel
niet in aanmerking voor die tweede booster. U kreeg immers recent een uitnodiging voor een
boosterprik in het voorjaar van 2022 na een extra dosis te hebben ontvangen ter vervollediging van
uw basisvaccinatie.
De immuunverzwakte personen zijn patiënten met:
●

aangeboren afweerstoornissen

●

chronische nierdialyse
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●

inflammatoire aandoeningen, behandeld met immunosuppressiva

●

een kankerbehandeling of afgelopen drie jaar een kankerbehandeling

●

stamcel - en orgaantransplantatie, inclusief pre-transplantatie

●

HIV waarbij het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

●

het syndroom van Down

Als u behoort tot de groep van immuunverzwakte personen zult u dus niet uitgenodigd worden
voor een tweede booster, ook niet als u 80+ bent of in een collectieve ondersteuning verblijft.

2. Gebruikers van collectieve ondersteuning
Als u ouder bent dan 80 jaar en in dagopvang of verblijf wordt ondersteund bij een vergunde
zorgaanbieder, ontvangt u ook een persoonlijke uitnodiging om een tweede booster te krijgen in
een vaccinatiecentrum.
Het Agentschap Zorg en gezondheid verstuurt de uitnodigingen ten vroegste vanaf 15 mei 2022 via
de post en de elektronische kanalen (e-box of Mijn Burgerprofiel en e-mail).
U krijgt geen uitnodiging als u:
●

jonger bent dan 80 jaar;

●

als immuunverzwakt persoon al eerder werd uitgenodigd voor een booster na een extra
dosis als basisvaccinatie;

●

minder dan vier maanden geleden uw vorige COVID-19-vaccinatie kreeg.

U kunt uw uitnodiging tot vaccinatie individueel beantwoorden. U kunt altijd contact opnemen met
het vaccinatiecentrum of uw huisarts om te bekijken welke de oplossingen zijn als u niet mobiel
bent.
Als uw zorgaanbieder een gezamenlijk vaccinatiemoment organiseert, zal uw zorgaanbieder
afspraken maken met het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone. U informeert zich daarover
best bij uw zorgaanbieder.
Meer informatie vindt u op www.laatjevaccineren.be.

