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Onderwerp
3e vaccinatie + boosterprik

Beste heer/mevrouw,
U heeft (mogelijk) pas geleden een 3e COVID-19 vaccinatie gekregen, omdat u tot een kwetsbare patiëntengroep
behoort. Deze 3e vaccinatie hoort voor u bij de basisserie van COVID-19 vaccinaties.
Boosterprik
Alle mensen in Nederland (vanaf 18 jaar) kunnen na de basisserie nog een boosterprik krijgen. Hiermee krijgt het
afweersysteem een oppepper. Dit verhoogt de bescherming tegen (nieuwe soorten van) het coronavirus.
Wij adviseren u ook deze boostervaccinatie te nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de GGD. Dit kan
vanaf 3 maanden na uw 3e vaccinatie. Heeft u na de 3e vaccinatie corona gehad? Dan kunt u de boosterprik halen
vanaf 3 maanden na het begin van uw coronabesmetting.
U kunt online (www.coronavaccinatie-afspraak.nl) of telefonisch een afspraak maken. Dit kan 7 dagen per week
tussen 08.00 en 20.00 uur.
CoronaCheck-app / QR-code
Waarschijnlijk is de boostervaccinatie nodig om de QR-code te kunnen (blijven) gebruiken als coronabewijs. De 3 e
vaccinatie hoort bij de basisserie en telt dus niet als booster.
De boosterprik komt niet vanzelf in de CoronaCheck-app te staan. Log daarom in met DigiD en haal zelf de
gegevens op via het ‘+’ teken rechts boven in de app. Kijk voor meer informatie op
https://coronacheck.nl/nl/faq/2-7-hoe-voeg-ik-mijn-boosterprik-toe-aan-mijn-vaccinatiebewijs/
Meer informatie?
Op de website van het RIVM vindt u onder ‘Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden)’ vragen en
antwoorden over de boosterprik na de 3e vaccinatie. U krijgt een vaccinatie met een mRNA vaccin
(BioNTech/Pfizer of Moderna). Dit kan een ander vaccin zijn dan bij uw eerdere vaccinaties.
Op www.coronavaccinatie.nl/bijsluiters kunt u de bijsluiters van de vaccins lezen.
Met vriendelijke groet,
Team Specialisten Hematologie

