
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste cliënt, 
 
Graag willen we je via deze weg informeren met betrekking tot vaccinaties in de zwangerschap. 
 

Coronavaccinatie 
 
Heb je eerder de vaccinaties tegen corona gehad? Dan kom je nu in aanmerking voor een herhaalprik 
omdat je tijdens de zwangerschap extra risico loopt om ziek te worden van het coronavirus. Je krijgt 
de vaccinatie via de GGD. Je kiest zelf of je de coronaprik wel al dan niet wilt halen.  
 
Waarom nog een herhaalprik tegen corona?  
Je krijgt de herhaalprik zodat je vanaf het najaar extra bent beschermd tegen het coronavirus. Er 
wordt verwacht dat de besmettingen in de winter op gaan lopen. Ook als je eerder gevaccineerd bent 
of al corona hebt gehad, kun je nog (ernstig) ziek worden van corona. Het vernieuwde vaccin biedt 
bescherming tegen meer varianten dan het originele vaccin. Hierdoor wordt je niet of minder ziek 
van het coronavirus. 
 
Wanneer? 
Heb je minimaal 3 maanden geleden de laatste prik of een coronabesmetting gehad? 
Dan kun je vanaf 10 oktober een afspraak maken bij de GGD. 
 
Hoe? 
Indien je interesse hebt in de herhaalvaccinatie kun je dat via een reactie op deze e-mail laten weten. 
Je krijgt dan van ons een gepersonaliseerde uitnodiging met extra informatie. Deze zal geüpload 
worden in het Zwangerenportaal.  
 
Extra informatie over de coronavaccinatie 
- www.coronavaccinatie.nl  
- www.vragenovercorona.nl 
- https://www.rivm.nl/documenten/visual-vaccinatie-tegen-corona 
- Bellen naar 0800-1351 (gratis) 
- Voor medische vragen kunt je contact opnemen met de huisartspraktijk  
 

 
 
 
 

http://www.coronavaccinatie.nl/
http://www.vragenovercorona.nl/
https://www.rivm.nl/documenten/visual-vaccinatie-tegen-corona


 

 
 
 
 
 
 
Griepvaccinatie  
 
Waarom de griepvaccinatie? 

De griepprik verkleint de kans om griep te krijgen. Ook verkleint het de kans om ernstig ziek te 
worden van griep. Zwangere vrouwen met griep worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan 
vrouwen met griep van dezelfde leeftijd die niet zwanger zijn. Ook hebben pasgeboren baby`s een 
hoger risico op ernstige gevolgen van griep zoals ziekenhuisopname. De griepprik is veilig voor de 
baby en de zwangere vrouw. 

Na griepvaccinatie tijdens de zwangerschap maakt het lichaam van de zwangere vrouw antistoffen 
tegen het griepvirus. Via de placenta/moederkoek vindt uitwisseling plaats van o.a. voedingsstoffen 
en antistoffen. Zo komen de antistoffen tegen het griepvirus ook bij de baby en heeft de baby een 
kleinere kans om griep te krijgen in de eerste maanden na de geboorte. Als de baby of de zwangere 
vrouw toch griep krijgen, verloopt de infectie meestal mild. 

Wanneer? 

Alle zwangeren die 22 weken of langer zwanger zijn tussen 1 oktober en 31 december dit jaar.  

Hoe? 

Dit jaar wordt de griepprik tijdens de zwangerschap vanuit de huisarts aangeboden. Je kunt hiervoor 
zelf een afspraak maken via de assistente van je huisarts. Heb je een medische indicatie waarvoor je 
al jaarlijks uitgenodigd wordt? Dan kun je deze via dezelfde weg als anders volgen.  

Extra informatie over de griepprik 

- https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/griepprik-tijdens-zwangerschap 

Bij vragen over het bovenstaande, horen we het graag. 

Met vriendelijke groet, 
 

Team Belle Vie 
 
 

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/griepprik-tijdens-zwangerschap

