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Betreft Uitnodiging vaccinatie tegen corona

Geachte heer/mevÍouw,

Met deze brief nodig ik u uit voor de vaccinatie tegen corona. Mensen die
meer risico lopen om emstig ziek te rvorden van corona, kunnen zich als
eerste laten vaccineren.

De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.

Ho€ werkt de vaccinatle tegen @trna?
De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam afi^reerstoffen maakt tegen het
coronavirus. U bent zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als u na
de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder
emstig ziek wordt.

Let op: U komt vanwege uw leeftijd in aanmerking voor een vaccinatie. U
kunt hiervoor nu al terecht bij een vaccinatielocatie van de GGD. U wordt
hiervoor uitgenodigd, omdat uw huisarts verwacht dat u zelf naar een
vaccinatielocatie kunt komen, al dan niet met hulp, U moet zelf een
afspraak maken voor de vaccinatie.
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Hoe maakt u een aÍspraak?
Voor een afspraak belt u het landeliikè telefoonnummer voor vaccinaties
van de GGD'en: 0800-7070 (bereikbaar van 8.00 tot 20,00 uur, 7 dagen
per week). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De GGD,en
geven de vaccinatie op verschillende vaccinatielocaties in Nederland. In
het telefoongesprek hoort u bU welke vaccinatielocatie u in de buurt
terecht kunt. Als u een aÍspraak heeft gemaakt, krijgt u een bevestiging.
Dat gebeurt per e-mail, Als u geen e-mail heeft, kunt u zelf de afspraak
noteren, Houd dan pen en papier bU de hand,

U krijgt twee keer een vaccinatie. Wanneer u een afspraak maakt, krijgt u
meteen een afspraak voor de eerste én de twèede vaccinatie. Houd daar
rekening mee b'rj het maken van de afspraak.

Vragen over uw gezondheid
In deze envelop zit ook een gezondheidsverklaring. Het ls belangruk dat u
deze verklaring thuis invult en meeneemt naar de afspraak.



Regbtratie Yan uw gegGv€ns
ïrjdens het maken van de afspraak vraagt de GGD of uw
vaccinatiegegevens doorgegeven mogen worden aan het RM. In de
bijlage 'To€stemming voor landetijke registratie bij het RM, leest u hier
meer over. Ook wil de GGD graag l{eten of u het goed vindt dat de GGD
uw vaccinatiegegevens doorgeeft aan uw huisarts,

Het dooÍgeven van de anformatie is geheel vrijwillig. Uw keuze staat los
van het krijgen van de vaccinatie.

B€zo€k àan de vacclnatl€locàtle
Voor een veilig en vlot bezoek aan de vaccinatielocatie is het belangrijk
om:

. een mondkapje te dràgen en 1,5 meter aHand te houden van
anderen;

. kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt
maken;

. de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen;. als u medicijnen gebruiK, uw medicatieoverzicht mee te nemen;. uw identiteitsbewijs en dezè brief bij u te hebben.

BlUf thuis als u klachten heeft die passen bij corona.

Kunt u niet z€lÍstandig naar d€ vaccanatielocauo [omen?
Het kan zijn dat het voor u moeiliik is om naar de vaccinatielocatie te
komen. In dat geval mag u een begeleider meenemen. Heeft u vragen
over hulp op de vaccinatielocatie of over vervoer naar de
vaccinatielocatie? Dan kunt u dit aangeven tijdens het maken van een
afspraak. De GGD verwijst u dan door naar het juiste loket.

Hogellrkhcden yoor veryocr
Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocàtie kunt u hulp vragen aan
iemand die u kent. Daamaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en
organisaties. Als u wel eens gebruik maakt van gemeentelijke
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kunt u deze gebruiken om
naar de vacrinatlelocàtie te komen. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na
het maken van de afspraak.

Itlecr weten?
Bij deze brief vindt u ook een eenvoudige uiueg. Heeft u vfttgen of zoeK u
meer informatie? Kijk op de website coronavactlnefie.nl of bel naar
0800-1351. Op de website vandt u ook de bijsluiters. Let op: Voor het
maken van een afspraak belt u naar OSOO-7070.

Met vriendelUke groet,

V
J,A. van Vliet, arts,
Proqrammamanager coronavaccinatie RryM
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Gezond heidsverkla ri n g
Covid-.l9 vaccinatie
l. t op:
Het is erg belangrijk dat u ondèr*aande vragenlUst doorloopt vóórdat
u naar de \raccinatie.locatie komt. Ande6 komt u mogelijk \Dor nieG.

Neem hem ingevuld mèe.

Als u medicUnen gebruilÍ, nèem dan uw medicatieo/en icht me€ naarde
vaccinatie-locatle. Als u dit niet heeft. kunt u dit opvrègen blj de apotheek

lnformation in other languages: \^/ww.coronavaccinatie.nl
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Corona
Beantwoord deze eerste vijf vragen op dé dag van de vaccinatie. Ja nèe

l. Bent u ln de aÍgelopen 4 weken positl€f getest op corona?

2, H.aft u nu koorB van 38 gradèn Celslus of hoger?

3, HoeÍt u nu cotona-geteleteerde klachten zoals heuswrkoudheld,
ho.n n, brnluurdh.id, v.rhoging of koona r.uk oÍ smaakvrrlics?
BlUf dan thuis en laat u testen op corona.

5. He.ft u binnen 7 dagen vpoÍ of na de aÍspraak voor de
coronlvtc€lnetie een !Ëprrak staan voor een andere \raccinltlc?

Als hèt antu/oord la'is op e€n van devragen I t/rn s, dan moet u uw aEpràak venetten. Bèldaarvoor met
het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer OO0O ?O ?O.

Operaties ja nee

6. Wordt u binnan 2 dagèn n. dc aerste óf d. tw€€dc ingepland.
vecclnatia ondct naÍcos. gaopercèÍd?

Als het antwooíd'ja'is op vraag 6, dan moet u uw aÈpraak verzetten tot na de operatie. B€lvoor het
verzètten met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer OSOO ?O ?O.

Medisch )a nee

7, Bent u \ ral e€ns Ílauwge\ràllen nà é€n \,/"acclnàtie?

vervolg op de achterzijde .-.-...,
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4, Zh u nu ln thulsquarrntllne door corona?
Redènen:

- U heeft contact gehad met iemand met corona
- U heeft een melding via de coronaMelder-app gekregen

- U heeft een coronatest gedaan en wacht op de uitslag
- U bent in een oranje of rood reisgebied geweest
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Medisch ja nee

8. He.ft u aeÍd€r éen èrnstlga allargbche re.ctle gahad?

Zo ja Waarop?

Bent u daarvoor behandèld?

Draagt u eèn EpiPen of geneèsmiddelenpaspoort bij u?

9. Heeft u boÍstkenker (gehed)?

Zoja: Lin ks Rechts

lO. ccbrulkt u .ntlÍolllng3m.dlcatlr/blocdwrdunncrs?

Zo ja: Welk medicijn en vv€lke dosering gebruikte u
de atgelopen 7 dagen?

Als u het antwoord opvraag lO niet weet, kruis dan Ja'aan

lI. Bent u bU de trombos€dlèní onder behand€llng?

Zo ja: Dan krijd u als u met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer belt een afspraak dle hierop is

afSestèmd. U mort 2 weken voor de vaccinatie contact opnemen met de trombosedianst omdat

ln sommlSa gevallen not maatrcgelen gcnomen moeten word€n, roals het bëpàlen van de

stollln8stud. U wordt alleen grvaccineerd na contast met de trombosedlenst.

Als het antwooÍd Ja' is op een van de vragen 7 t/m ll kÍijgt u op de vaccinatie.locatie eerst een gesprek met
de arts of verpleegkundige, zodat het vaccineren voor u zonder problemen verloopt.

Zo je: Welke?

Zièkte van Von Willebrand

Anders

Tekort aan bloedplaatjes
(trombopathie /trombopenie)

Il. Bcnt u bckend met èpllepsie én he€ft u ln hct \r€rleden ecn
aplloptlsche aanval gehad bU koorts of na een vacclnatl€?

Als het antwoord'ja'is op èen van devragen 12 of 13 is het hlangdk dat u overlegt met uw huisens.
Doe dit voordat u naar de afspraak komt.

tat op3 Staàt uw medische situatie niet in deze gezondheids\érklaring?

Heèft u bijvooÍbeeld een andeÍezielite of gebruikt u andere medicatie? Dan
kunt u zich gewoon laten vaccineren. Als u hiero\ier nog vragen heeft, kunt u
iníormatie vinden op de \ /ebsite van het RIVM:rivm.nlÉoronavaccinatie
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Hier vindt u informatie o\r'er ziekte, mèdicijnen en behandelingen

ggdghor.nl
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12. He€ft u een stolllngsstoornls? tr tr
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