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Deze nieuwsbrief is een onregelmatig verschijnend bulletin dat wordt toegestuurd aan leden met 
een email-adres. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 
eventuele wijzigingen in ons programma of andere actuele gebeurtenissen. 
_________________________________________________________________ 
 
Hulp bij het maken van een online afspraak voor de boosterprik  
 
RIVM roept dezer dagen mensen die zijn geboren in 1961 of eerder op om digitaal een afspraak te 
maken voor een boostervaccinatie. De niet digivaardige 70-plussers moeten nog altijd wachten op 
een uitnodigingsbrief alvorens zij kunnen bellen voor een afspraak voor een boosterprik. Het 
nummer 0800-7070 is momenteel niet bereikbaar. Het callcenter ontploft. Wat kunt u nog doen? 
 
Het gaat niet van oud naar jong 
Met deze situatie komt dus het uitgangspunt van een uitnodiging voor de boostervaccinatie van oud 
naar jong (advies van de Gezondheidsraad) in het geding. Ook de niet-mobiele thuiswonende 
ouderen hebben het nakijken. In het meest gunstige geval geeft de huisarts hen de 
boostervaccinatie. Echter veel huisartsen zijn overbelast. De GGD kan hen pas in januari 2022 
voorzien van het materiaal voor een boosterprik. 
 
Toch digitaal een afspraak maken? 
Maak via de website een afspraak.  
Volg de volgende stappen: 
1. Ga op een computer of tablet naar: www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 
Ϯ͘�<ůŝŬ�ŽƉ�͚/Ŭ�ǁŝů�ŵĞ�ůĂƚĞŶ�ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͛�ĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŽƉ�͚ DĂĂŬ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ͛͘ 
3. Beantwoord een paar vragen en voer uw geboortejaar in. Na het invullen van een antwoord klikt u 
ŽƉ�͚sŽůŐĞŶĚĞ͛�Žŵ�ǀĞƌĚĞƌ�ƚĞ�ŐĂĂŶ͘ 
ϰ͘�<ůŝŬ�ŽƉ�͚DĂĂŬ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ͛�ĞŶ�ůŽŐ�ŝŶ�ŵĞƚ�Ƶǁ��ŝŐŝ�͘��Ăƚ�ŬĂŶ�ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ĚĞ DigiD app of met 
een sms-controle op uw mobiele telefoon. 
5. Voer uw postcode in, kies een priklocatie en een datum. 
6. Vul uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres in voor het ontvangen van een bevestiging. 
Indien u geen mobiele telefoon heeft, kunt u het veld 
͚dĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͛�ůĞĞŐ�ůĂƚĞŶ͘ 
7. Controleer uw gegevens, schrijf de afspraak voor uzelf op en maak de afspraak definitief 

Of vraag een naaste om u te helpen. 
Ook kunt u in de meeste bibliotheken hulp krijgen. 
 
Op www.uitlegprikafspraak.nl van Digisterker is ook een stap-voor-stap uitleg te zien over het maken 
van een online afspraak voor een prik. 
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