
Boostervaccinatie  
voor de zorg
Medewerkers in de zorg en maatschappelijke onder
steuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met 
patiënten en cliënten, krijgen een boostervaccinatie 
aangeboden. 

Oppepper om de bescherming  
op peil te houden

De bescherming van vaccins neemt na verloop van tijd af. De 
boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming 
op peil te houden met name tegen ernstige klachten en 
ziekenhuisopnames.

Deze extra bescherming draagt bij aan het beperken van milde 
klachten na coronabesmetting en daardoor aan het beperken van 
het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg. Zo houden we 
de zorg zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.

Het gaat om zorgmedewerkers en vaste vrijwilligers in:
• ziekenhuizen;
• de revalidatiezorg;
• huisartsenpraktijken;
• huisartsenposten;
• ambulancediensten;
• particuliere klinieken;
• de geboortezorg;
• instellingen voor ouderenzorg
• de zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk  

en verstandelijk gehandicapten;
• kleinschalige woonvormen;
• de geestelijke gezondheidszorg, inclusief tbs-klinieken en
• de ggz-crisisdienst; 
• de wmo zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, 

dagbesteding en maatschappelijke opvang);
• de wijkverpleging.

12 november 2021

Zorg prikt de zorg

De boostervaccinatie van zorgmedewerkers start op 
19 november 2021.

• Ziekenhuizen vaccineren hun eigen medewerkers, ambulance-
medewerkers, medewerkers van revalidatie instellingen en 
categorale instellingen, huisartsen en hun medewerkers. 

• Medewerkers in de andere zorgsectoren kunnen terecht op de 
GGD-locaties. Zij krijgen hiervoor via het RIVM een uitnodiging. 
De vaccinaties worden uitgevoerd door mensen uit de hele 
zorgkolom onder verantwoordelijkheid van de GGD.

• Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook zelf hun 
medewerkers prikken. 

De boostervaccinatie is bedoeld om bij te dragen aan de 
continuïteit van de zorg. Een goede selectie van wie hiervoor in 
aanmerking komt is van belang, ook met het oog op het beperken 
van de duur van de vaccinatieperiode.

Meer informatie:
  
Bij de werkgever of op www.coronavaccinatie.nl/booster

http://www.coronavaccinatie.nl/booster
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