
Herhaalprik tegen corona voor 
zorgmedewerkers 

Er wordt geprikt met vernieuwde 
vaccins  
 
Voor de herhaalprik worden 
vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer 
en Moderna gebruikt. Deze bieden ook 
bescherming tegen de omikronvariant 
van het coronavirus.  

Wat doet de herhaalprik?   
 
Door de herhaalprik ben je weer een tijd 
beter beschermd tegen corona.  
Hierdoor raak je minder makkelijk 
besmet met corona en word je minder 
ziek dan wanneer je geen prik hebt 
gehaald.  
 

Wist je dat... de bescherming van een 
coronavaccin na een tijdje afneemt?  
Met de herhaalprik maak je weer  
nieuwe antistoffen aan.  

 
Ook de kans dat je het coronavirus aan 
iemand anders doorgeeft (bijvoorbeeld 
aan je cliënten, patiënten of collega's), 
wordt kleiner.   
Hoe meer mensen de herhaalprik halen, 
hoe beter een opleving van het 
coronavirus afgeremd kan worden. Als 
veel mensen niet of minder ziek 
worden, krijgen zorgmedewerkers het 
ook niet té druk.  
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Werk je in de zorg? Dan is het voor jou extra belangrijk om  
de herhaalprik te halen. Daarmee bescherm je niet alleen jezelf  

maar ook de mensen voor wie je zorgt.  

>>



Herhaalprik na basisserie 
 
Je kan de herhaalprik tegen corona 
alleen halen als je de basisserie hebt 
afgerond. De basisserie bestaat uit de 
eerste twee prikken tegen corona. Of uit 
één prik voor mensen die met Janssen 
zijn gevaccineerd. Of uit één prik en 
daarna een coronabesmetting.   
Heb je de basisserie nog niet gehad of 
nog niet afgerond, dan kun je deze 
prikken nog steeds halen. Maak 
hiervoor telefonisch een afspraak via 
0800 – 7070.   
 

Wist je dat… de herhaalprik mogelijk  
de kans op langdurige klachten na een 
coronabesmetting kan verkleinen?  

Vragen?  
 
Twijfel je of heb je vragen over de 
herhaalprik? Dan kun je onder meer 
hier terecht:  
• Coronavaccinatie.nl/herhaalprik  
• Mijnvraagovercorona.nl 
• Of bel met een onafhankelijke 

zorgprofessional via 0800 - 7707707 

Afspraak maken 
 
Via je werkgever heb je een uitnodiging 
gekregen voor de herhaalprik of 
ontvang je deze binnenkort. Vanaf 3 
maanden na je laatste coronaprik of na 
een coronabesmetting kan je de 
herhaalprik halen. Maak daarvoor een 
afspraak bij de GGD via 
prikvoordezorg.nl  
 

Ga naar prikvoordezorg.nl voor 
een afspraak 
• Beantwoord de vragen, log in 

met DigiD en maak een afspraak.  
• Je krijgt de herhaalprik bij de 

GGD.  
• Neem de uitnodigingsbrief en je 

identiteitsbewijs mee naar de 
afspraak.    


