
COVID-19-vaccinatiecampagne najaar 2022 

OMT-V-advies 

Op 26 juli 2022 heeft het 1e OMT-vaccinatie COVID-19 (kortweg OMT-V) een advies uitgebracht 
over een revaccinatiecampagne in het najaar. Hoewel niet goed te voorspellen, dient er rekening 
mee gehouden te worden dat een toename van infecties zal ontstaan in het najaar. Daarom 
adviseert het OMT-V om een revaccinatiecampagne tegen SARS-CoV-2 voor te bereiden en 
vanaf ongeveer half september met vaccineren te starten. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik 
gemaakt van de nieuwe bivalente mRNA-vaccins. 

Het OMT-V adviseert om te starten met het aanbieden en per brief actief uitnodigen voor 
revaccinatie van de ouderen (>60 jaar) en medische risicogroepen die bij SARS-CoV-2-infectie 
een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte. Deze groep komt overeen met de 
personen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de influenzavaccinatie. Binnen deze groep vallen 
zowel de mensen die eerder zijn uitgenodigd voor een herhaalvaccinatie (2e booster) als de 
personen jonger dan 60 jaar met een indicatie voor een influenzavaccinatie. 

Daarnaast adviseert het OMT-V dat revaccinatie van deze groep ook aangevuld kan worden met 
revaccinatie van zorgpersoneel en mantelzorgers, omdat dit de kans op transmissie naar 
personen met een verhoogd risico op ernstig beloop verkleint en hen zo indirect beschermt. 

Door revaccinatie voor iedereen vanaf 12 jaar (op eigen verzoek) beschikbaar te stellen, kan de 
hele bevolking, ook als zij zelf niet een verhoogd risico op ernstige ziekte hebben, een 
revaccinatie ontvangen. Voor gezonde personen onder de 60 jaar, die reeds een primaire serie 
en boosterdosis ontvangen hebben, is het additionele effect van revaccinatie op het voorkomen 
van ernstige ziekte door COVID-19 geringer dan voor ouderen en medische risicogroepen, en 
moet ook de kleine kans op bijwerkingen van de revaccinatie afgewogen worden. Goede 
communicatie hierover kan mensen helpen om hier een besluit over te nemen. 

Dit advies is in lijn met een gezamenlijk standpunt van de ECDC en de EMA waarin landen 
vanwege de te verwachten besmettingsgolf in het najaar worden geadviseerd om zich voor te 
bereiden op een najaarscampagne, waarbij aan personen met een verhoogd risico op ernstig 
beloop (personen van 60 jaar en ouder en de medisch kwetsbare groepen onder de 60 jaar oud) 
revaccinatie wordt aangeboden. De ECDC en de EMA adviseren ook om het revaccineren van 
zorgpersoneel ter bescherming van kwetsbaren in overweging te nemen in het najaar van 2022 
wanneer de nieuwe aangepaste vaccins een hogere effectiviteit tegen infectie en transmissie 
hebben dan de huidige vaccins. 

Bivalente vaccins 

Naar verwachting zullen de bivalente mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna in september door 
de EMA goedgekeurd worden en kort daarna beschikbaar komen. Deze bivalente vaccins gericht 
tegen zowel omikron BA.1 als de Wuhan-virusvariant bieden een bredere bescherming in 
vergelijking met de monovalente Wuhan-vaccins. Het is nog onduidelijk voor welke 
leeftijdsgroepen deze vaccins worden geregistreerd en of zij ook gebruikt kunnen worden voor 
de basisserie. 

Besluit van de minister 

Naar aanleiding van het advies van het OMT-V heeft de minister van VWS besloten om vanaf 
half september een nieuwe vaccinatieronde te laten uitvoeren. De revaccinatie (genaamd 
herhaalprik) wordt als eerste aangeboden aan de ouderen en medische risicogroepen 
(griepgroep). Gelijktijdig zullen ook de zorgmedewerkers actief worden uitgenodigd via hun 
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werkgever. Daarna komt de vaccinatie ook beschikbaar voor iedereen van 12 jaar en ouder op 
eigen verzoek. 

Uitvoeringspraktijk 

De komende weken zal de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie worden aangepast. Actuele 
informatie hierover wordt gedeeld via de nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie. 

GGD GHOR Nederland werkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering, waarbij de 25 
regionale GGD’en direct zijn betrokken. 
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