Betreft

Uitnodiging vaccinatie tegen corona

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683
Bijlagen
Uitleg over vaccinatie en
landelijke registratie
Gezondheidsverklaring

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief nodig ik u uit voor de vaccinatie tegen corona. Mensen die
meer risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen zich als
eerste laten vaccineren.
De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.
Hoe werkt de vaccinatie tegen corona?
De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen 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
ernstig 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.
Hoe maakt u een afspraak?
Voor een afspraak belt u het landelijke 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 bij welke vaccinatielocatie u in de buurt
terecht kunt. Als u een afspraak 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 bij de hand.
U krijgt twee keer een vaccinatie. Wanneer u een afspraak maakt, krijgt u
meteen een afspraak voor de eerste én de tweede vaccinatie. Houd daar
rekening mee bij het maken van de afspraak.
Vragen over uw gezondheid
In deze envelop zit ook een gezondheidsverklaring. Het is belangrijk dat u
deze verklaring thuis invult en meeneemt naar de afspraak.

Registratie van uw gegevens
Tijdens het maken van de afspraak vraagt de GGD of uw
vaccinatiegegevens doorgegeven mogen worden aan het RIVM. In de
bijlage ‘Toestemming voor landelijke registratie bij het RIVM’ leest u hier
meer over. Ook wil de GGD graag weten of u het goed vindt dat de GGD
uw vaccinatiegegevens doorgeeft aan uw huisarts.
Het doorgeven van de informatie is geheel vrijwillig. Uw keuze staat los
van het krijgen van de vaccinatie.
Bezoek aan de vaccinatielocatie
Voor een veilig en vlot bezoek aan de vaccinatielocatie is het belangrijk
om:
• een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van
anderen;
• kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt
maken;
• de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen;
• als u medicijnen gebruikt, uw medicatieoverzicht mee te nemen;
• uw identiteitsbewijs en deze brief bij u te hebben.
Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij corona.
Kunt u niet zelfstandig naar de vaccinatielocatie komen?
Het kan zijn dat het voor u moeilijk 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.
Mogelijkheden voor vervoer
Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan
iemand die u kent. Daarnaast 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 vaccinatielocatie te komen. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na
het maken van de afspraak.
Meer weten?
Bij deze brief vindt u ook een eenvoudige uitleg. Heeft u vragen of zoekt u
meer informatie? Kijk op de website coronavaccinatie.nl of bel naar
0800-1351. Op de website vindt u ook de bijsluiters. Let op: Voor het
maken van een afspraak belt u naar 0800–7070.
Met vriendelijke groet,

J.A. van Vliet, arts,
Programmamanager coronavaccinatie RIVM

Toestemming voor landelijke registratie bij het RIVM
De GGD geeft een aantal gegevens over uw vaccinatie door aan het RIVM
als u dat goed vindt. Dat is belangrijk voor uw veiligheid, voor onderzoek
om te kijken of het vaccin goed werkt, en om te besluiten of er bij een
voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld.
Ook kunt u bijvoorbeeld snel gewaarschuwd worden bij eventuele
bijwerkingen.
Na vaccinatie krijgt u een registratiekaart mee met informatie over het
vaccin dat u gekregen heeft. Deze kunt u bij de tweede vaccinatie
opnieuw gebruiken. Als uw gegevens zijn doorgegeven aan het RIVM,
kunt u later een kopie van uw registratiekaart bij het RIVM opvragen.
Welke gegevens?
Het RIVM registreert de volgende gegevens: uw burgerservicenummer,
geboortedatum, voornaam en achternaam, uw adresgegevens, reden
vaccinatie (leeftijd / medische aandoening / zorgmedewerker), datum en
plaats waar u de vaccinatie heeft gekregen, naam van het vaccin en
batchnummer.
Wij vragen u om aan te geven of u het wel of niet goed vindt dat de GGD
deze gegevens met het RIVM deelt. Uw keuze heeft geen invloed op uw
vaccinatie. Het vaccin wordt ook toegediend, als u géén toestemming
geeft voor het delen van de informatie met het RIVM.
Bewaren van gegevens
Op grond van de wet bewaart het RIVM uw vaccinatiegegevens in principe
20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de doelen
van registratie die hierboven zijn beschreven. Alleen een klein aantal
mensen kan uw persoonlijke gegevens bekijken. Dat zijn degenen die het
vaccinatieprogramma uitvoeren of u moeten waarschuwen als er iets niet
goed is gegaan. Voor beleid en statistiek worden de gegevens anoniem
gemaakt. U kunt uw gegevens op elk moment uit de registratie bij het
RIVM laten verwijderen. Dit kan eind maart eenvoudig in het cliëntportaal
op mijn.rivm.nl/vaccinaties. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over gebruik en beveiliging van uw gegevens kunt
u vinden op coronavaccinatie.nl
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Vaccinatie tegen corona
Wat is corona?
Van het coronavirus kunt u ziek
worden. Klachten kunnen zijn:
een loopneus, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk kunnen
ademen, koorts of plotseling niet
meer kunnen ruiken of proeven.

Ernstige klachten

Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast
milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of
benauwdheid. U kunt er ook aan overlijden.
Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al
een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte.

Voor wie is de vaccinatie?
Iedereen krijgt een uitnodiging

De volgende groepen zijn als eerste
aan de beurt:
mensen vanaf 60 jaar
mensen met een medisch risico
zorgmedewerkers

•
•
•

Bent u zwanger? Dan is het meestal
verstandig om de vaccinatie uit te
stellen. Overleg eventueel met uw
verloskundige of gynaecoloog.

Vaccinatie beschermt
Bescherming

De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus.
Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder
ernstig ziek.

Twee keer prikken

U heeft twee vaccinaties nodig voor een goede bescherming.
De tweede prik krijgt u minimaal drie weken na de eerste
prik. U krijgt beide prikken in uw bovenarm.

Vaccinatie is veilig
Uitgebreid getest

012592

Vragen?
Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer
informatie? Bel naar 0800-1351 of
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

De vaccinatie is uitgebreid getest en
als veilig beoordeeld.

Bijwerkingen

Veel mensen krijgen bijwerkingen.
Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid
of een pijnlijke arm. Dit gaat na een
paar dagen weer over.

Gezondheidsverklaring
Covid-19 vaccinatie
Let op:
Het is erg belangrijk dat u onderstaande vragenlijst doorloopt vóórdat
u naar de vaccinatie-locatie komt. Anders komt u mogelijk voor niets.
Neem hem ingevuld mee.
Als u medicijnen gebruikt, neem dan uw medicatieoverzicht mee naar de
vaccinatie-locatie. Als u dit niet heeft, kunt u dit opvragen bij de apotheek.
Information in other languages: www.coronavaccinatie.nl

Corona
Beantwoord deze eerste vijf vragen op de dag van de vaccinatie.
1.

ja

nee

Bent u in de afgelopen 4 weken positief getest op corona?

2. 	Heeft u nu koorts van 38 graden Celsius of hoger?
3. 	Heeft u nu corona-gerelateerde klachten zoals neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk of smaakverlies?
Blijf dan thuis en laat u testen op corona.
4. 	Zit u nu in thuisquarantaine door corona?
Redenen:
– 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
5. 	Heeft u binnen 7 dagen voor of na de afspraak voor de
coronavaccinatie een afspraak staan voor een andere vaccinatie?
Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 1 t/m 5, dan moet u uw afspraak verzetten. Bel daarvoor met
het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800 70 70.

Operaties

ja

nee

6. Wordt
	
u binnen 2 dagen na de eerste óf de tweede ingeplande
vaccinatie onder narcose geopereerd?
Als het antwoord ‘ja’ is op vraag 6, dan moet u uw afspraak verzetten tot na de operatie. Bel voor het
verzetten met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800 70 70.

Medisch

ja

nee

7. Bent u wel eens flauwgevallen na een vaccinatie?
vervolg op de achterzijde

Medisch

ja

nee

8. Heeft u eerder een ernstige allergische reactie gehad?
Zo ja: 		

Waarop?

Bent u daarvoor behandeld?
Draagt u een EpiPen of geneesmiddelenpaspoort bij u?
9. Heeft u borstkanker (gehad)?
Zo ja:		

Links

Rechts

10. Gebruikt u antistollingsmedicatie/bloedverdunners?
Zo ja:		Welk medicijn en welke dosering gebruikte u
de afgelopen 7 dagen?

Als u het antwoord op vraag 10 niet weet, kruis dan ‘ja’ aan.

11. Bent u bij de trombosedienst onder behandeling?
Zo ja:		

Dan krijgt u als u met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer belt een afspraak die hierop is
afgestemd. U moet 2 weken voor de vaccinatie contact opnemen met de trombosedienst omdat
in sommige gevallen nog maatregelen genomen moeten worden, zoals het bepalen van de
stollingstijd. U wordt alleen gevaccineerd na contact met de trombosedienst.

Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 7 t/m 11 krijgt u op de vaccinatie-locatie eerst een gesprek met
de arts of verpleegkundige, zodat het vaccineren voor u zonder problemen verloopt.

12. Heeft u een stollingsstoornis?

Zo ja:		

Welke?
Hemofilie

Ziekte van Von Willebrand

 Tekort aan bloedplaatjes
(trombopathie / trombopenie)

Anders
13. 	Bent u bekend met epilepsie én heeft u in het verleden een
epileptische aanval gehad bij koorts of na een vaccinatie?
Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 12 of 13 is het belangrijk dat u overlegt met uw huisarts.
Doe dit voordat u naar de afspraak komt.
Let op: Staat uw medische situatie niet in deze gezondheidsverklaring?
Heeft u bijvoorbeeld een andere ziekte of gebruikt u andere medicatie? Dan
kunt u zich gewoon laten vaccineren. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u
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informatie vinden op de website van het RIVM: rivm.nl/coronavaccinatie
Hier vindt u informatie over ziekte, medicijnen en behandelingen.
ggdghor.nl

