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Uitnodiging voor een HERHAALDOSIS VAN HET COVID-19 VACCIN
Geachte,
Om personen een maximale bescherming te garanderen tegen het Covid-19 virus, is het aanbevolen dat
iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar zich laat vaccineren met een extra dosis van het vaccin tegen
Covid-19.
Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat naarmate de tijd verstrijkt, de werking van vaccins
afneemt. Om die reden wordt een herhaaldosis sterk aanbevolen om de immuniteit op peil te houden
en iedereen een maximale bescherming te garanderen tegen ernstige gevolgen van Covid-19. De
vaccins hebben op dit vlak hun doeltreffendheid bewezen.
Deze extra dosis is steeds een Pfizer (Comirnaty®) of Moderna (Spikevax®) vaccin, ongeacht welk vaccin
u eerder toegediend kreeg.
Wanneer komt u in aanmerking voor dit herhaalvaccin?
Er is een minimum tijdsinterval vereist tussen uw laatst verkregen vaccin en het herhaalvaccin. Deze
tijdspanne is afhankelijk van het vaccin dat u eerder toegediend kreeg en wel als volgt:
Laatst verkregen vaccin (unidose of tweede dosis)

Te respecteren tijdsinterval vooraleer het
herhaalvaccin toe te dienen

Johnson & Johnson (unidose)
AstraZeneca
Pfizer & Moderna

2 maanden
4 maanden
4 maanden

Bij het versturen van de uitnodigingen wordt automatisch rekening gehouden met dit vereist interval.
Indien u positief getest bent op Covid-19 kan u zich pas ten vroegste twee weken na ontvangst van uw
positief testresultaat en nadat u geen ziektesymptomen meer vertoont, aanbieden voor een herhaalvaccin.
Deze extra dosis is gratis en vrijwillig. We raden u aan om dit vaccin zo snel mogelijk te laten toedienen,
na ontvangst van deze oproep. (*) Het is namelijk dankzij deze herhaaldosis dat u uw immuniteit versterkt.
Waar kan u terecht voor de toediening van het herhaalvaccin?

• In de vaccinatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• In de vaccinatie-antennes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar Pfizer of Moderna vaccins
worden toegediend. Check dit goed vooraf.
• In lokale vaccinatiepunten (vacci-bussen, lokale vaccinatiepunten in uw gemeente, bij apothekers die

deelnemen aan de vaccinatiecampagne, of na overleg bij uw arts.) op voorwaarde dat Pfizer of Moderna
vaccins worden toegediend op deze vaccinatielocatie. Check dit goed vooraf.

Meer informatie over de vaccinatie-locaties vindt u hier:
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
U kan eveneens bellen naar het call center met al uw vragen m.b.t het herhaalvaccin op het nummer
02/214.19.19.
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Is het nodig om een afspraak te maken?

Laat u zich vaccineren in een vaccinatiecentrum of een vaccinatie-antenne, dan maakt u best VOORAF een
vaccinatie-afspraak.
Hoe kan u een afspraak maken voor uw herhaalprik?

• U kan een afspraak maken via het online reserveringsplatform bru-vax.brussels. U dient uw
rijksregisternummer of BIS nummer in te voeren.
U
• kan eveneens bellen naar het call center op het nummer 02/214.19.19
• Nadat u uw afspraak hebt genomen, ontvangt u een bevestiging van uw afspraak. Zo verzekert u uw

Praktische informatie

• Breng uw identiteitskaart, deze uitnodiging, en uw bewijs van uw voorgaande vaccinatie (uw Covid
Safe Ticket of vaccinatiekaart) mee.

• Voorzie voldoende tijd. Hou rekening met 15 tot 30 minuten opvolging na vaccinatie.
• Draag een mondmasker.
• Draag comfortabele kleding. Het vaccin wordt toegediend in uw bovenarm.
• Kom alleen. Behalve als u hulp nodig heeft.
• Kom niet wanneer u ziek bent (lichaamstemperatuur hoger dan +38°C). Maak in dat geval een nieuwe
afspraak.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Pierre-Louis Deudon
Arts Gezondheidsinspecteur

(*) In enkele gevallen mag u deze oproep negeren:

u reeds naar een vaccinatiepunt bent geweest en u zich eerder aangeboden heeft voor het
• Indien
herhaalvaccin en dit reeds verkregen heeft.
u op eigen initiatief reeds een afspraak heeft gemaakt via Bru-vax voor uw herhaalvaccinatie en uw
• Indien
verklaring met betrekking tot de verstreken periode sinds uw laatst toegediend vaccin klopt. Let

•

wel dat de juistheid van deze informatie vereist is. Het niet respecteren van het vereist interval tussen uw
laatste vaccin en het herhaalvaccin wordt medisch afgeraden. De toediening van uw herhaalvaccin kan om
deze reden dus geweigerd worden. U zal dan een nieuwe afspraak moeten maken na ontvangst van deze
uitnodiging.
Indien u als resident deel uitmaakt van een woongemeenschap of collectiviteit (rusthuis, rust- en
verzorgingstehuis, service-residentie of assistentiewoning, ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, of
zorginstelling voor personen met een fysieke of mentale beperking). U zal gevaccineerd worden binnen
de entiteit waarvan u deel uitmaakt. De directie van de instelling regelt voor u de mogelijkheid om een
herhaalvaccin te krijgen.

Gratis transport naar je vaccinatie-afspraak.

gratis met de tram, metro of bus naar het vaccinatiecentrum dankzij de MIVB. Wil je gebruik maken
• Reis
van deze actie dan kan je dat aangeven wanneer je je afspraak maakt via Bru-vax of via het call center.
je ook bij je gemeente. Sommige gemeenten voorzien ook gratis transport naar het
• Informeer
vaccinatiecentrum.
de mutualiteiten bieden vervoersdiensten aan voor personen met een beperkte mobiliteit. Check
• Ook
hiervoor de website van je ziekenfonds.
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plaats en vermijdt u lange wachttijden ter plaatse.

Vaccinatie is een belangrijk gegeven in de strijd tegen Covid-19.
Gevaccineerde personen hebben 70% minder kans op een besmetting met het Covid-19 virus en 90%
minder kans op hospitalisatie wegens ernstige gevolgen van Covid-19.
Uw persoonsgegevens werden enkel benut door de bevoegde overheden en verwerkers van deze uitnodiging tot vaccinatie in het kader van het
Koninklijk Besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19.
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