
 
 
 
 

4 oktober 2022 
Herhaalprik corona najaar 2022      
 
Beste zwangeren, 
 
We vragen jullie dringend om deze informatie GOED te lezen! 
 
Als je zwanger bent kom je in aanmerking voor de herhaalprik tegen een infectie met corona. De 
uitnodiging krijg je dit jaar via je verloskundige of gynaecoloog.  
De herhaalprik bestaat uit één prik, die alleen wordt gegeven als je al eerder tegen corona bent 
gevaccineerd.  
 
Let op:  
Als je nog niet eerder bent gevaccineerd, kun je zelf contact opnemen met de GGD om een afspraak 
te maken voor de basisvaccinatie.  
 
Wanneer?  
Heb je minimaal 3 maanden geleden de laatste prik of een coronabesmetting gehad?  Ben je verder 
dan 16 weken zwanger èn ben je eerder gevaccineerd tegen corona?  
Dan kun je vanaf 10 oktober een afspraak maken bij de GGD voor de herhaalprik. 
 
De keuze voor (opnieuw) vaccineren maak je zelf. Je kunt bij ons een gepersonaliseerde 
uitnodigingsbrief krijgen die je nodig hebt om de afspraak te maken bij de GGD.  
 
Indien je de uitnodigingsbrief voor de herhaalprik wilt ontvangen mail dan 
naar:  lekbrugformulieren@delekbrug.nl ovv je naam en geboortedatum en geef aan of je dit per 
post of per mail wilt ontvangen. Het document wordt binnen 5 werkdagen verstuurd.  
Je kunt hier natuurlijk ook op het spreekuur om vragen.  
  
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hartelijke groet 
Verloskundigen van De Lekbrug 
 
Algemeen telefoonummer: 088-4300430 
Algemeen mailadres: info@delekbrug.nl 
 
Lees ook:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=
redirect 
 
https://vragenovercorona.nl/ 
 
Lees hieronder op de volgende pagina Q&A over de herhaalprik! 
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Q&A herhaalprik 
 
Wat is de kans dat ik door corona erg ziek wordt tijdens mijn zwangerschap?  
De kans om door corona erg ziek te worden lijkt met de huidige Omikronvariant klein. Veel mensen 
die nu zwanger zijn, hebben eerder al coronavaccinaties of corona gehad en hebben beschermende 
antistoffen aangemaakt. We weten niet of nieuwere varianten komende winter voor meer of minder 
ziekte zorgen.  
 
Wanneer heb ik meer kans om erg ziek te worden van corona tijdens de zwangerschap?  
De kans dat je tijdens je zwangerschap door corona erg ziek wordt en in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen is groter wanneer: • je een chronische ziekte hebt • je ouder bent dan 35 jaar • je 
overgewicht hebt • jij of jouw ouders niet in Nederland geboren zijn  
 
Hoe werkt een herhaalprik?  
Een herhaalprik zorgt ervoor dat je lichaam weer extra antistoffen aanmaakt. Hierdoor neemt de 
kans om ziek te worden af. Als je al eens ziek of besmet geweest bent door corona, zorgt de 
herhaalprik ervoor dat je minder kans hebt om (ernstig) ziek te worden. In Nederland zijn de 
afgelopen jaren alleen zwangeren met Covid op de intensive care opgenomen, die niet waren 
gevaccineerd. Als je in de zwangerschap de herhaalprik hebt gehad, is de kans kleiner dat je baby met 
ernstige klachten door Covid opgenomen moet worden in het ziekenhuis.  
 
Is de herhaalprik veilig in de zwangerschap?  
Inmiddels zijn over de hele wereld vele zwangeren gevaccineerd tegen corona. Na vaccinatie is er 
niet meer kans op een miskraam, aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, laag geboortegewicht of 
doodgeboorte. De herhaalprik lijkt enorm op de basisvaccinatie. Daarom zijn er geen zorgen over de 
veiligheid van de herhaalprik. We weten niet wat je op lange termijn van de prik kunt verwachten. 
Het is mogelijk dat we in de toekomst dingen gaan merken waar we niet aan hebben gedacht.  
 
Wat zijn mogelijke bijwerkingen van de prik voor mij?  
Je kunt een pijnlijke plek op de plaats van de prik krijgen. Vijf van de honderd zwangeren krijgt koorts 
na de prik. Er zijn ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor.  
 
Wat betekent het voor de zorg die ik krijg als ik corona heb?  
Heb jij corona tijdens je zwangerschap, bevalling of kraamperiode? Zorgverleners kunnen dan een 
mondmasker, oogbescherming en beschermende kleding dragen als ze bij je zijn.  
 
Twijfel je over vaccineren in de zwangerschap? Het kan helpen om over de volgende vragen na te 
denken:  
Wat zijn voor jou de voordelen van vaccineren? Wat zijn voor jou de nadelen van vaccineren?  
Wat zijn eventuele alternatieven voor jou? Wat betekent het voor jou als je geen keuze maakt? 
 
Bronnen: FMS standpunt, RIVM, Lareb, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2204399  
 
Dit document is ontwikkeld door de KNOV, met medewerking van de NVOG, de Patiëntenfederatie 
Nederland, het RIVM en de FMS-werkgroep Covid-19 en zwangerschap 
 


