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Boosterprik Covid-19 vaccinatie welzijnssectoren – najaar 2022
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
De Vlaamse regering heeft beslist om in september de herfstcampagne van het COVID-19
vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de IMC
Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor alle inwoners ouder dan 18 jaar,
waarbij zorgpersoneel in aanmerking komt voor een prioritaire boosterprik.
De vaccinatiecentra starten uiterlijk maandag 12 september 2022 met vaccineren en het is de bedoeling om
tegen einde oktober iedereen uitgenodigd te hebben. Ziekenhuizen en zorgcollectiviteiten kunnen in juli en
augustus ook een boosterprik collectief toedienen.
1. Boosterprik: voor wie?
Een boosterprik is sterk aanbevolen voor al wie het meest kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting
zwaar ziek te worden. Voorwaarde voor het krijgen van een herfstbooster zijn een afgeronde basisvaccinatie
en een termijn van 3 maanden tussen de laatste prik.
Iedereen boven de 18 jaar die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal in het najaar uitgenodigd worden
voor een boostervaccinatie. Volgende prioriteiten zullen daarbij gevolgd worden:
1. Personen met verhoogd risico:
o alle personen vanaf 65 jaar;
o mensen met een verzwakte immuniteit of met een aandoening die hen kwetsbaarder maakt
(zoals chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes … – zie oplijsting van de Hoge
Gezondheidsraad)
o huisgenoten van deze kwetsbare groepen;
o zwangere vrouwen – het boostervaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de
zwangerschap

personen tussen 50 en 64 jaar met een leefstijl of risicofactor zoals obesitas, roken of
regelmatig alcoholgebruik
personen werkzaam in de zorgsector
ten slotte krijgt iedereen vanaf 18 jaar een uitnodiging om een boostervaccin te halen in het
vaccinatiecentrum. We willen iedereen de kans geven om de persoonlijke bescherming opnieuw te
versterken met een boosterdosis. En dat nog voor een (waarschijnlijke) nieuwe opstoot van COVIDbesmettingen in de herfst- en wintermaanden zich voordoet.
o

2.
3.

Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te raden voor
de eigen bescherming tegen het risico op zware ziekte en voor de bescherming van andere kwetsbare
personen. We raden aan om uw personeel en gebruikers hiervoor zo goed mogelijk te sensibiliseren.
2. Welk vaccin?
De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Voor de
meeste mensen zal hun herfstbooster gebeuren met een vaccin dat gebaseerd is op de oorspronkelijke variant
van het COVID-virus. Deze vaccins bieden nog altijd een zeer hoge mate van bescherming tegen een ernstig
ziekteverloop, ook bij besmettingen met de Omikron-varianten die we momenteel kennen.
Zowel Pfizer als Moderna werken aan versies van hun vaccin die aangepast zijn aan een bepaald type van de
Omikron-variant. Deze zogeheten “bivalente vaccins” zullen gebaseerd zijn op zowel de oorspronkelijke
COVID-variant als op een bepaald type van de Omikron-variant (BA.1). Zodra deze aangepaste vaccins
goedgekeurd worden door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), zal ons land er leveringen van
krijgen. We weten echter nog niet wanneer en hoeveel van dergelijke aangepaste vaccindosissen in
Vlaanderen zullen arriveren. Wanneer ze beschikbaar zijn, zullen ze prioritair ingezet worden voor de meest
kwetsbare doelgroepen (ouderen).
Aangezien de huidige vaccins uitstekend beschermen tegen zware ziekte en ziekenhuisopname, is het
aangewezen om de herfstbooster niet uit te stellen in de hoop op een aangepast vaccins. We weten niet
wanneer we het zullen kunnen aanbieden en mogelijk komen ze te laat om te beschermen voor een volgende
COVID-opstoot.
3. Personen werkzaam in de zorgsector
Medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen komen in aanmerking voor prioritaire vaccinatie als
zorgpersoneel. Voor de welzijnssectoren gaat het concreet om alle medewerkers actief binnen de centra
algemeen welzijnswerk, de instituten voor samenlevingsopbouw, de verenigingen waar armen het woord
nemen en Payoke vzw.
De algemene voorwaarden voor het krijgen van een boosterprik zijn van toepassing:
• basisvaccinatie is afgerond (1ste en 2de dosis);
• 3 maanden interval met het laatst toegediende COVID-19 vaccin.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hulpverlenend en niet-hulpverlenend personeel. Alle
personeel (inclusief actieve vrijwilligers) komen in aanmerking voor een prioritaire boostervaccinatie.
4. Werkwijze voor prioritaire vaccinatie als zorgpersoneel
De vaccinatie van de brede groep van zorgpersoneel verloopt via de vaccinatiecentra. Medewerkers worden
uitgenodigd voor een prioritaire vaccinatie in het vaccinatiecentrum gekoppeld aan hun woonplaats. De
medewerkers van uw voorziening die in het verleden reeds een prioritaire vaccinatie kregen, zullen ook nu
automatisch een uitnodiging krijgen. Voor medewerkers die in het verleden nog geen prioritaire uitnodiging
als zorgpersoneel kregen, bvb. omdat ze zich niet opgaven voor prioritaire vaccinatie of nieuw instroomden,
zal terug een online registratiesysteem worden opgezet zodat ook zij zich kunnen opgeven. Dit systeem komt
ter beschikking vanaf augustus.
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De vaccinatiecentra zullen vanaf 15 augustus starten met uitnodigingen versturen. Zorgverleners zullen in de
loop van september een afspraak kunnen maken in het vaccinatiecentrum voor de herfstbooster.
Daarnaast hebben zorginstellingen ook de mogelijkheid om de boostervaccinatie voor hun medewerkers zelf
te organiseren. In dat geval maakt u in juli of augustus afspraken met het vaccinatiecentrum van uw
eerstelijnszone rond het ophalen van de nodige vials met vaccins. Deze vials zullen ter beschikking gesteld
worden afhankelijk van de beschikbaarheden van het vaccinatiecentrum. Momenteel hebben vaccinatiecentra
de laagste bezetting (waakfase) waardoor zij minder frequent open zijn. Voor meer details neemt u best lokaal
contact op met het vaccinatiecentrum om verdere afspraken te maken.
Het is de ambitie om iedereen die in aanmerking komt uit te nodigen voor een boostervaccin in het najaar.
We roepen alle voorzieningen op om hun medewerkers en gebruikers te sensibiliseren om in te gaan op
deze uitnodiging. Voor kwetsbare doelgroepen waar uw voorziening mee in aanmerking komen, bestaat ook
steeds de mogelijkheid om in overleg met het vaccinatiecentrum van uw eerstelijnszone te kijken of
bijkomende acties nodig en mogelijk zijn. Zorg en Gezondheid en het departement WVG willen iedereen
alvast bedanken om deze campagne mee mogelijk te maken.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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