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PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie  

Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona 
 

24 januari 2022 

Boostervaccin voor mensen met een verlaagde immuniteit 

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de  Hoge Gezondheidsraad beslisten de 

ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met verlaagde 

immuniteit (immunogecompromitteerden).  

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie met 

1 of 2 dosissen. Daarom kregen zij in september 2021 al een extra prik, die kan worden beschouwd als 

een deel van hun basisvaccinatie. Nu wordt daar dus door de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid een boostervaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aan toegevoegd. 

Het is aanbevolen om ten vroegste na drie maanden na de laatste basisvaccinatie deze booster toe te 

dienen.  Zoals voor de rest van de bevolking kan deze mRNA boostervaccinatie ook gebeuren na een 

basisvaccinatie met een niet-mRNA vaccin (zoals dat van Johnson & Johnson of AstraZeneca).  

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde 

aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en 

is een booster, na de extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig 

ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.  

Het betreft patiënten:  

• met aangeboren afweerstoornissen  

• die chronische nierdialyse krijgen 

• met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva  

• een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen 

• stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten  

• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed  

Het gaat om ruim 325.000 personen, waarvan bijna 93% reeds een extra prik ontving. 

Praktisch zullen deze patiënten de komende weken opnieuw, zoals dit het geval was in september, een 

uitnodiging ontvangen voor vaccinatie in een nabijgelegen vaccinatiecentrum.  

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid vormen: 

- Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC) 

- Wouter Beke – Vlaanderen, 

- Frank Vandenbroucke – Federale Overheid, 

- Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap, 

- Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap, 

- Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse 

Gemeenschapscommissie, 

- Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, 
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- Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 

 

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona, 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG 

Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  


