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Het verschil tussen de derde vaccinatie en boosterprik
De derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na twee
vaccinaties een betere bescherming opbouwen. Deze derde vaccinatie is in dit geval onderdeel van de
basisvaccinatie. Voor de meeste mensen bestaat de basisvaccinatie uit één of twee prikken, niet meer.
Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem. Die is bedoeld voor iedereen die:
 na één of twee vaccinaties initieel wel voldoende bescherming opgebouwd heeft
 maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd).
Voor deze prik kijken we naar je basisvaccinatie tegen Covid-19. Je komt in aanmerking voor een boosterprik na:
 twee maanden wanneer je eerder ingeënt werd met Johnson & Johnson
 vier maanden wanneer je eerder ingeënt werd met Astra Zeneca
 zes maanden wanneer je eerder ingeënt werd met Pfizer of Moderna

Welk soort vaccin is de aangeboden boosterprik?
De derde prik die in het vaccinatiecentrum gegeven wordt is steeds een Pfizervaccin.

Wie krijgt een boostervaccin?
 Iedereen die 60 jaar of ouder is.
 Immuun gecompromitteerd - alle leeftijden (immuun gecompromitteerd = mensen met een zwakker
immuunsysteem door onderliggende ziekte. Dit zijn dus de 'risicopatiënten'.
 Zorgverleners – alle leeftijden
In het weekend van 20 november zijn ook de uitnodigingen vertrokken naar de inwoners (van alle leeftijden) die
meer dan twee maanden geleden een Johnson en Johnsonvaccin kregen.
De inwoners die Astra Zeneca als basisvaccinatie kregen, worden zo snel mogelijk uitgenodigd. Dat doen we enkel
wanneer er vier maanden voorbij zijn. We wachten nog even op een definitieve beslissing van de Vlaamse overheid.
We hopen de uitnodigingen voor eind december te verzenden.

Hoe word ik uitgenodigd voor de boosterprik?
Iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik wordt automatisch uitgenodigd via brief. Is je mailadres
gekend bij de Vlaamse Overheid, dan sturen we de uitnodiging ook per mail op.
Met de nieuwe vaccinatiecode kun je een afspraak maken. Doe dat zo veel mogelijk digitaal. Opgelet: geef in het
keuzemenu aan dat je nog niet gevaccineerd werd. Vraag eventueel hulp aan familie of vrienden. Ons callcenter is
regelmatig overbelast.
Bel je toch naar het callcenter? Blijf dan geduldig aan de lijn en wacht op je beurt.

Je derde prik in je CovidSafeBE-app
Ik kreeg een boosterprik of een derde prik en mijn Covid Safe Ticket in mijn CovidSafeBE-app kleurt rood, wat nu?
Het certificaat van je derde dosis zal rood kleuren tot 14 dagen na die derde prik. Want dan pas heeft die derde prik
z'n werk gedaan. Daarna wordt dat certificaat weer groen.
 Ga je na je derde prik naar een evenement dat werkt met het Covid Safe Ticket én is die prik minder dan 14
dagen geleden? Leg dan het certificaat van je tweede prik voor. Die zal groen kleuren.
 Gebruik je je CovidSafeBE-app méér dan 14 dagen na je derde prik, dan kun je het certificaat van je derde prik
voorleggen. Die kleurt groen. Weet ook dat je certificaat van je derde prik een latere geldigheidsdatum heeft
dan die van je tweede prik.
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