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Wat is de
herhaalprik
tegen corona?
De herhaalprik is een extra prik
tegen corona. Het vaccin is aangepast.
We verwachten dat u daardoor beter
beschermd bent tegen het soort
coronavirus dat er nu is.

Wie krijgen een
persoonlijke
uitnodiging voor
de herhaalprik?

Voor wie is
de herhaalprik
belangrijk?

Waarom is
de herhaalprik
belangrijk?

Bent u 60 jaar of ouder? Of krijgt
u ieder jaar een uitnodiging voor
de griepprik? Dan is de herhaalprik extra belangrijk voor u.

Welke bijwerkingen
kan ik krijgen?

De bescherming tegen het coronavirus wordt langzaam minder na uw
laatste prik of coronabesmetting.
Hoe ouder u bent, hoe sneller dit
gaat. De herhaalprik maakt uw
afweer sterker. Daardoor is de
kans kleiner dat u erg ziek wordt
door corona.

De bijwerkingen lijken op die van
de eerdere coronavaccins. U kunt
last krijgen van pijn op de plek
van de prik, hoofdpijn en moe zijn.
Dit duurt meestal 1 tot 3 dagen.
De kans dat u ernstige bijwerkingen
krijgt van de prik is erg klein.
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Ik heb corona gehad
na mijn laatste prik.
Mag ik dan nog
een herhaalprik?

Uitnodiging

U krijgt een persoonlijke uitnodiging:
• als u ouder bent dan 60 jaar
•	als u ieder jaar een uitnodiging
krijgt voor de griepprik
• als u in de zorg werkt

Kijk dan op apotheek.nl, cbg-meb.nl, thuisarts.nl, lareb.nl of stichtingkijksluiter.nl

Haal de herhaalprik
3 maanden
of later nadat u
corona had.
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Uitno

Heeft u nog vragen?

Ja!
dat mag

Ik weet niet of en wanneer
ik corona heb gehad. Mag ik
dan nog een herhaalprik?

Apotheek.nl

Ja!
dat mag

Hoeveel tijd moet er
tussen de griepprik en
herhaalprik zitten?
Er hoeft geen tijd tussen beide
prikken te zitten. Volgens het RIVM
mag u ze kort na elkaar krijgen.

