
 

Extra nieuwsflits februari - corona 
 
In deze nieuwsflits bundelen we de laatste vaccinatie-nieuwtjes voor jullie. Jullie komen alles te 
weten over de booster voor patiënten met immuniteitsproblemen. We frissen ook nog enkele andere 
weetjes op. 

 

  
 

 

Boosterprik voor patiënten met 
immuniteitsproblemen 
 
Patiënten met een verminderde immuniteit worden de komende 
weken terug uitgenodigd voor een boosterprik. Deze is nodig zodat 
ze beter beschermd worden tegen een ernstig ziekteverloop, 
hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. Het gaat om 
personen vanaf 12 jaar, die verminderde immuniteit hebben door hun 
ziekte of door hun behandeling. Concreet gaat het over patiënten: 

 

 

• met aangeboren afweerstoornissen; 
• die chronische nierdialyse krijgen; 
• met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immuun-onderdrukkende medicatie; 
• een kankerbehandeling volgen of die de afgelopen 3 jaar een kankerbehandeling volgden; 
• stamcel- en orgaantransplant patiënten, ook patiënten die op de wachtlijst staan voor transplantatie; 
• met het syndroom van Down; 
• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed. 

Deze patiënten krijgen hun booster ten vroegste 3 maanden na hun basisvaccinatie. De inenting gebeurt 
in een dichtbij gelegen vaccinatiecentrum. Het vaccin is een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). 
  
Bron: persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat 
Corona van 24 januari 2022 
  

 

 

De extra prik en de booster, wat is het 
verschil? 
 
Personen met een verminderde immuniteit kregen vanaf 
september een extra prik, omdat hun afweersysteem minder sterk 
reageert op een vaccin. Die extra prik (Pfizer of Moderna) maakt deel 
uit van hun basisvaccinatie en is dus geen booster. Binnenkort krijgen 
deze patiënten wel een booster. 

 

  

Welke minimumtermijnen gelden tussen basisvaccinatie en 
booster? 
 
Om een boosterprik te mogen krijgen, laat je best de aanbevolen tijd tussen de basisvaccinatie en de booster. 
We lijsten de termijnen hier nog even voor je op: 



 

•    Na laatste vaccinatie met Janssen: minstens 2 maanden wachten 
•    Na laatste vaccinatie met Pfizer, Moderna of Astra Zeneca: minstens 4 maanden wachten 
 
Als je je “te vroeg” laat vaccineren, heeft je immuunsysteem nog onvoldoende tijd gehad om te “rijpen”, d.w.z. 
om te reageren op de basisvaccinatie. 
  

 

 

Hoelang wachten voor vaccinatie na… 

• Na een positieve test en (bijna) geen klachten: 14 dagen na 
de positieve test. 

• Na een positieve test en ziektesymptomen: 14 dagen nadat 
je genezen bent. 

• Na een hoogrisicocontact: na quarantaine en ten vroegste 4 
dagen na hoogrisicocontact. 

Deze regels gelden zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
 

  
 

 

Vraag zelf een PCR test aan als je 
positief test na een hoogrisicocontact! 
 
Heb je een positieve zelftest na een hoogrisicocontact? Dan kan je 
voortaan, zonder tussenkomst van een call center of een huisarts, 
online een testcode (officieel genaamd een CTPC-code (Corona Test 
Prescription Code) aanvragen..  
 
Op deze manier moet je niet meer langs een huisarts enkel en alleen 
om te laten bevestigen dat je COVID hebt en moet je ook niet meer 
bellen naar een call-center om een testcode (CTPC-code) aan te 
vragen. 

 

 

Hoe kan je de test aanvragen? 
 
De test online aanvragen kan via Mijngezondheid.be. Nadat je ingelogd bent kan je de positieve uitslag van je 
zelftest melden. Hierna vul je een online formulier  in dat zal bepalen of je in aanmerking komt voor een gratis 
PCR-test. Is dit het geval? Dan kan je de testcode (CTPC-code) verkrijgen. 
 
Meer informatie over de CTPC-code.  
  

 

Wil je meer weten over het VPP? Volg ons dan op de sociale media:  

  
 

  
 

  

https://mailchi.mp/vlaamspatientenplatform.be/samenspraak-de-nieuwsbrief-van-het-vlaams-patintenplatform-6722390?e=b60ac577d5#_Hlk94098555
https://mailchi.mp/vlaamspatientenplatform.be/samenspraak-de-nieuwsbrief-van-het-vlaams-patintenplatform-6722390?e=b60ac577d5#_Hlk94098497
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/ctpc-frnl/corona-test-prescription-code-ctpc
http://www.facebook.com/vlaamspatientenplatform
http://www.twitter.com/vppvzw
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