
INFORMATIE BOOSTER  

De Gezondheidsraad heeft op 2 november jl. geadviseerd dat er uit voorzorg een booster wordt ingezet voor 
mensen van 60 jaar en ouder. Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee prikken wat 
lager dan bij jongere mensen. Met een booster kan de bescherming worden verhoogd. Zo zijn zij beter 
beschermd en hebben nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen en te verspreiden. De 
minister heeft dit advies overgenomen. 

Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend nadat de 
basis-serie van de COVID-19 vaccinatie is afgerond. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de 
werking van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren. Een booster is nodig als de beschermende werking van 
de eerste serie vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te 
beschermen tegen nieuwe varianten van een virus. 

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een booster krijgen.  Ook alle bewoners van instellingen 
(verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, begeleid beschermd wonen, revalidatiecentra en GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg-instellingen)) die ouder zijn dan 18 jaar kunnen worden geprikt als zij dat willen. In deze 
instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere 
kans op besmetting en op ernstige ziekte. De boostercampagne begint zodoende bij de meest kwetsbare 
groep (mensen in een zorginstelling en mensen thuis vanaf 80 jaar). Leeftijd is namelijk nog steeds één van 
belangrijkste indicatoren voor een mogelijk ernstiger verloop van de ziekte na infectie. 

Ook zorgmedewerkers krijgen een booster. De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de 
zorg ziek wordt door corona en dat de druk op de zorg daarmee verder toeneemt. 

Uiteindelijk is voor iedereen die het wil een boostervaccinatie beschikbaar. 

Boostervaccinatie 
Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen. Mensen van 80 jaar en ouder worden 
als eerste uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november 2021 te halen. Ook mensen van 18 jaar en ouder 
die in een zorginstelling wonen en medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en 
ouder die  contact hebben met patiënten en cliënten, krijgen een boostervaccinatie aangeboden. 

Mensen vanaf 60 jaar en mensen vanaf 18 jaar die in een zorginstelling wonen 
De Gezondheidsraad adviseert de boostervaccinatie voor deze groepen mensen als extra bescherming tegen 
ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig omdat ouderen na de 
basisserie van één of twee vaccinaties een iets minder hoge bescherming hebben dan andere leeftijdsgroepen. 
En omdat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd licht afneemt. Een boostervaccinatie is bedoeld 
als oppepper om de bescherming  op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge 
bescherming.  

Nadat deze groepen aan de beurt zijn geweest, kan iedereen die jonger is dan 60 jaar en dat wil een 
boostervaccinatie krijgen. 

Ik woon in een zorginstelling 
Woont u in een zorginstelling met een eigen arts? Dan ontvangt u de uitnodiging van de instelling en de prik 
van de arts. Instellingen die er klaar voor zijn kunnen vanaf eind november starten met vaccineren. Instellingen 
die meer voorbereidingstijd nodig hebben starten wanneer ze er klaar voor zijn. 

Woont u in een instelling waar de bewoners deels onder de instellingsarts vallen en deels onder de huisarts? 
Dan overleggen de huisarts, de GGD en de instellingsarts wie u de boostervaccinatie geeft in uw instelling. De 
vaccinaties starten vanaf begin januari 2022. 

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2021/11/02/boostervaccinatie-tegen-covid-19-vervolgadvies


Woont u in een zorginstelling zonder eigen arts? Dan ontvangt u de vaccinatie van de GGD in de instelling.  De 
vaccinaties starten vanaf 1 januari 2022. 

60 jaar of ouder en thuiswonend 
De boostervaccinatie van 60-plussers die thuis wonen gaat van oud naar jong. 18 november 2021 ontvangen 
de eerste mensen van 80 jaar en ouder een uitnodiging. Zij krijgen een brief van het RIVM met de mogelijkheid 
om vanaf 19 november een afspraak te maken voor de boostervaccinatie bij de GGD.  
Heeft u een partner? Dan kunt u gelijktijdig een afspraak maken voor uw partner als uw partner  in aanmerking 
komt voor de boostervaccinatie (60 jaar is of ouder). Bespreek dat met de GGD als u de afspraak maakt.  

Kunt u niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-locatie komen? Dan krijgt u nog een aanvullend bericht 
voor vaccinatie aan huis vanaf januari 2022. U hoeft nu nog niets te doen. Kunt u zelf naar een GGD-priklocatie 
komen? Maak dan een afspraak bij de GGD. U bent dan sneller aan de beurt. 

In december start het uitnodigen van mensen van 60 tot en met 79 jaar voor de boostervaccinatie. Dit gaat 
van oud naar jong. 

Mensen jonger dan 60 jaar die niet in een instelling wonen 
Mensen onder de 60 jaar die niet in een instelling wonen en een boostervaccin willen, kunnen na de oudsten 
en meest kwetsbaren een boostervaccinatie halen. De Gezondheidsraad geeft op dit moment aan dat er geen 
medische noodzaak is voor een booster voor deze groep. De eerste coronavaccinatie(s) bieden voor hen nog 
voldoende bescherming. Ook tegen de deltavariant van het virus. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor 
een ernstiger verloop van het coronavirus. 

Effectiviteit vaccins 
Het RIVM houdt in de gaten hoe goed de coronavaccinaties blijven werken. De coronavaccins beschermen bij 
volledig gevaccineerden nog altijd meer dan 90%. Gemiddeld beschermen de coronavaccinaties voor: 

• 94% tegen ziekenhuisopname; 
• 97% tegen ic-opname. 

Gevaccineerd met Janssen of AstraZeneca en jonger dan 60 jaar 
Veel mensen vragen zich af of het Janssen vaccin hen nog voldoende beschermt. Uit de laatste cijfers van het 
RIVM blijkt dat de bescherming tegen ziekenhuisopname ook voor het Janssen- en AstraZeneca-vaccin hoog is. 

De Gezondheidsraad is gevraagd om het kabinet snel te adviseren over het al dan niet aanbieden van een 
boostervaccinatie aan alle mensen die gevaccineerd zijn met Janssen. 

De Gezondheidsraad kijkt ook naar het aanbieden van een boostervaccinatie voor de groep mensen onder de 
60 jaar die het vaccin van AstraZeneca hebben gekregen.  

Zorgmedewerkers 
Ook medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning die contact hebben met patiënten en 
cliënten krijgen een boostervaccinatie aangeboden. Dit helpt om te voorkomen dat het personeel in de zorg 
ziek wordt door corona. Door het sterk toenemende aantal besmettingen met het coronavirus, worden ook 
meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. De druk op de zorg neemt daarmee nog verder toe. Met de 
boostervaccinatie willen we ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg door corona tegengaan. En de zorg 
zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen. 
Het gaat om zorgmedewerkers en vaste vrijwilligers met direct patiëntencontact in: 

• ziekenhuizen; 
• de revalidatiezorg; 
• huisartsenpraktijken; 
• huisartsenposten; 
• ambulancediensten; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona


• particuliere klinieken; 
• de geboortezorg; 
• instellingen voor ouderenzorg; 
• de zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk en verstandelijk gehandicapten; 
• kleinschalige woonvormen; 
• de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken); 
• de ggz-crisisdienst;  
• de wmo zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang); 
• de wijkverpleging.  

Boostervaccinatie met mRNA-vaccins 
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin 
aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. 

U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt. 

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en de boostervaccinatie 
De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u 
corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de 
boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de 
boostervaccinatie gegeven kan worden. 

Boostervaccinatie en coronabewijs 
Wanneer u een boostervaccinatie krijgt maar ook als u geen boostervaccinatie krijgt, blijft uw coronabewijs 
geldig. Zowel uw coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC)  als uw coronatoegangsbewijs voor toegang 
tot activiteiten in Nederland. Met een boostervaccinatie worden uw coronabewijzen aangevuld met deze extra 
vaccinatie. U hoeft dus niet opnieuw 2 weken te wachten om een geldige QR-code te krijgen. Kijk voordat u 
gaat reizen wel altijd naar de reisadviezen die gelden voor het land dat u bezoekt (Wijsopreis.nl). 

Verschil derde prik en booster 
Een 3e vaccinatie is voor patiënten met een ernstige afweerstoornis onderdeel van de basisvaccinatie. Bij een 
deel van deze patiënten is deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door 
corona. Een ander deel van deze patiënten is ook na de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij 
wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen. 

Voor de meeste andere mensen bestaat de basisvaccinatie uit 1 of 2 prikken. Zij zijn dan al optimaal 
beschermd. Daarmee is een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een 
boostervaccinatie voor de rest van de mensen. 

Ook het al dan niet krijgen van een derde prik heeft geen gevolgen voor uw coronabewijs. 

Meer informatie:  
 
Boosterprik versneld van start | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 
Boostervaccinatie | RIVM 
 
Boostervaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/biontech-pfizer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/moderna
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/coronacheck-binnen-europa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patienten-met-ernstige-afweerstoornis
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/boosterprik-voor-60-plussers-versneld-van-start
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie
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