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Betreft: uw uitnodiging voor een extra coronavaccinatie (boosterprik) 

 

 
 

<Aanhef> 
 

Met deze brief nodig ik u uit voor een extra vaccinatie tegen corona. 
 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat medewerkers in 
de zorg en maatschappelijke ondersteuning die contact hebben met patiënten en/ of  

cliënten een boostervaccinatie aangeboden krijgen. Dit helpt om te voorkomen dat het 

personeel in de zorg ziek wordt door corona. Mogelijk ontvangt u meerdere brieven, in 
dat geval verzoeken wij u één code te gebruiken en de andere brief te vernietigen.  

 
Waarom een extra vaccinatie? 

Het vaccin beschermt u tegen het coronavirus. Maar na een tijdje neemt de bescherming 
af. U krijgt daarom een extra prik aangeboden, zodat u goed beschermd blijft tegen 

corona.  
 

Wanneer? 

U kunt de extra prik halen vanaf 3 maanden na uw laatste coronavaccinatie. U kiest zelf 
of u de extra vaccinatie wilt.  

- Bent u na uw laatste prik nog positief getest op corona? Plan dan uw afspraak voor 
de extra prik 3 maanden nadat u corona hebt gehad. 

- Krijgt u ook een griep- of pneumokokkenprik? Plan dan uw afspraak voor de 
coronaprik minimaal 14 dagen ervoor of 14 dagen erna. 

 
Welk vaccin? 

U krijgt een mRNA-vaccin: Moderna of BioNTech/Pfizer. Het maakt voor de werking niet 

uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet kiezen welk vaccin u krijgt. 
 

Hoe maakt u een afspraak? 
Via www.wachtrijbooster.nl kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke code. Hierdoor is 

het voor de GGD duidelijk dat u zorgmedewerker bent en met voorrang gevaccineerd 
moet worden. De aanmelding zorgt ervoor dat u op de wachtlijst komt te staan, 

waardoor u snelle toegang krijgt tot vaccinatie. Als u aan de beurt bent, krijgt u een sms 
en e-mailbericht. Hierin staat hoe u een afspraak kan maken bij de GGD om de 

boostervaccinatie te krijgen.   

 
U kunt inloggen met de volgende persoonlijke code: 

 
[persoonlijke inlogcode] 

 
U wordt gevraagd uw postcode, geboortejaar, mobielnummer, e-mailadres en de unieke 

code in te vullen. U krijgt een bevestiging via een sms en een e-mailbericht dat u bent 
aangemeld voor de wachtlijst.  

 
Vragen over uw gezondheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/moderna
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin/biontech-pfizer
http://www.wachtrijbooster.nl/


Als u een afspraak maakt, stellen we u vragen over uw gezondheid d.m.v. een 
gezondheidsvragenlijst. Belangrijk: vul deze vooraf thuis in en neem hem mee naar de 
afspraak. 

 
Waar krijgt u de vaccinatie? 
U krijgt de vaccinatie bij de GGD. 

 
Bezoek aan de priklocatie 

Voor een veilig en vlot bezoek aan de priklocatie is het belangrijk om:  
• een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

• Kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken. 
• De afspraakbevestiging bij u te hebben. 

• Uw identificatiebewijs bij u te hebben. 

• Ingevulde gezondheidsvragenlijst bij u te hebben. 
• deze brief (digitaal of geprint) bij u te hebben.  

 
Meer weten? 

Meer informatie over de vaccinatie vindt u in de bijlage bij deze brief. Heeft u nog 
vragen of twijfels? Kijk op de website www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351. 

Kijk voor vragen over de boostervaccinatie voor zorgmedewerkers op 
www.rivm.nl/boostervaccinatie-zorgmedewerkers 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
<naam werkgever> 
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