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OMZENDBRIEF  

Informatie betreffende het herhaalvaccin COVID-19 voor zorgverleners eerstelijnszorg  

 

1. Achtergrond 

De voornaamste objectieven van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 zijn het beschermen van 

risicogroepen en het bereiken van een groepsimmuniteit bij de bevolking om zo de verspreiding van 

het coronavirus te voorkomen. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden.  

Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. 

Als einddoel stellen we de terugkeer naar een normaal leven.  

 

2. Huidige context.  

De incidentie van COVID-19 infecties in de bevolking en het aantal gehospitaliseerde COVID-19 

patiënten neemt opnieuw toe. De 4e golf is een feit en wederom lopen kwetsbare personen meer kans 

op besmetting en staat de zorgsector opnieuw onder druk.  

In deze context is het erg belangrijk om het zorgsysteem in stand te houden en de virusoverdracht 

binnen de zorgsector zo laag mogelijk te houden. Kwetsbare en hulpbehoevende personen moeten 

van veilige zorg kunnen blijven genieten en onze onmisbare zorgverleners die in contact komen met 

patiënten moeten in alle veiligheid hun functie kunnen blijven uitoefenen.    

 

3. Waarom wordt een herhaalvaccin aangeboden aan zorgverleners? 

Uit wetenschappelijk voortschrijdend inzicht is gebleken  

-dat bij kwetsbare personen de effectiviteit van vaccins afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer 

men zich in een collectiviteit bevindt, kan een eventuele cluster deze personen in het bijzonder in het 

gevaar brengen.  

-dat een extra dosis van een mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere 

bescherming. Deze extra dosis helpt het immuunsysteem te versterken en verhoogt zowel de 

individuele immuniteit als  de groepsbescherming.  

Om die reden werd door de Interministeriële Conferentie (CIM) Volksgezondheid op 30 oktober 2021  

beslist om behoudens de kwetsbare groepen ook het zorgpersoneel inclusief stagiairs en studenten 

ouder dan 18 jaar een booster- of herhaalvaccin aan te bieden.   
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4. Welke zorgverleners komen in deze fase in aanmerking  voor een herhaalvaccin?  

 

 Alle personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in rusthuizen, rust- en 

verzorgingstehuizen, service-residenties en residentiële gebouwen die diensten aanbieden 

(assistentiewoningen en serviceflats) inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar* 

 Alle personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in ziekenhuizen en psychiatrische 

ziekenhuizen die in contact komen met patiënten inclusief stagiairs en studenten ouder dan 

18 jaar  

Alle zorgverleners in de eerstelijnszorg (inclusief hun stagiairs ouder dan 18 jaar) die 

opgenomen zijn in de CoBRHA databank** 

 Alle personen tewerkgesteld in de thuiszorg (inclusief hun stagiairs ouder dan 18 jaar)  

*M.i.v. vrijwilligers  

** CoBRHA = Common Base Registry for HealthCare Actor is de gemeenschappelijke database van de openbare instellingen 

die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België..    

Zorgverleners verbonden aan een collectiviteit worden gevaccineerd op de werkplek. Zorgverleners 

opgenomen in de CoBRHA databank, worden uitgenodigd op basis van de postcode van hun 

woonplaats  (domicilie) en niet op basis van de vestiging van een eventuele praktijk.  

Hierdoor is het mogelijk dat personen die opgenomen zijn in de CoBRHA databank en die 

tewerkgesteld zijn in een collectiviteit zowel een oproep voor een herhaalvaccin ontvangen via hun 

werkgever als via hun thuisadres. Deze laatste oproep mag dan uiteraard genegeerd worden.    

 

5. Welke vaccins worden gebruikt als herhaalvaccin?  

Enkel mRNA vaccins zullen ingezet worden voor een herhaalprik. In België zullen voor de 

herhaalvaccins enkel de vaccins van  Pfizer BioNTech (Comirnaty)  en Moderna (Spikevax) worden 

gebruikt.  

 

6. Hoeveel tijd moet er zijn tussen de laatste dosis verkregen van een eerder toegediend vaccin en 

de herhaaldosis van een mRNA vaccin?  

 

Laatst verkregen vaccin (unidose of tweede 
dosis)  

Te respecteren tijdsinterval vooraleer het 
herhaalvaccin toe te dienen 

Johnson & Johnson (unidose) 4 maanden 

Astra Zeneca  4 maanden 

Pfizer 6 maanden 

Moderna 6 maanden  
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7. Kan een herhaalvaccin van het Covid-19 vaccin toegediend worden samen met het klassieke 

griepvaccin? 

Op basis van de aanbevelingen van gezondheidsexperts, specifieert de  nationale Taskforce Covid-19 

dat er geen minimuminterval in acht moet worden genomen tussen vaccinatie tegen Covid-19 en niet-

levende vaccins. Uit wetenschappelijke oogpunt kunnen beide vaccins (Covid-19 + Influenza) simultaan 

worden toegediend. Bij voorkeur zal men het coronavaccin in de rechterarm toedienen en het 

griepvaccin in de linkerarm zodat eventuele nevenwerkingen gemakkelijk kunnen gecontroleerd 

worden.  

 

8. Hoe wordt de vaccinatie met het herhaalvaccin georganiseerd voor de eerstelijnszorg?  

Deze vaccinatiefase met herhaalvaccins gaat van start vanaf  22 november.  

Vanaf deze datum zullen zorgverleners die opgenomen zijn in de CoBRHA databank en het personeel 

in de thuiszorg inclusief hun stagiairs ouder dan 18 jaar een uitnodiging (per mail en per post) 

ontvangen voor hun herhaalvaccin.  

Wanneer men deze persoonlijke uitnodiging ontvangt, komt men effectief in aanmerking voor het 

herhaalvaccin. Er wordt hierbij reeds rekening gehouden met het te respecteren tijdsinterval tussen 

het laatst verkregen vaccin en het herhaalvaccin.  

De uitnodiging zal ook meer praktische informatie bevatten waar men terecht kan voor de toediening 

van een mRNA herhaalvaccin.  

Wij hopen te mogen rekenen op een maximale opkomst van zorgverleners  voor de toediening van het 

herhaalvaccin.  

Wij danken u alvast opnieuw voor alle reeds geleverde uitzonderlijke inspanningen en voor uw 

bereidwillige medewerking in deze volgende fase van onze vaccinatiecampagne.   

 

 

 

Nathalie Noël          
Leidend Ambtenaar         
Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie   
   

 

 


