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Beste cliënt en vertegenwoordiger,
Met deze brief nodig ik u uit voor de vaccinatie tegen het coronavirus. Corona is een ziekte die
zeer ernstig kan verlopen. Mensen die het meest kwetsbaar zijn, krijgen als eerste een
uitnodiging voor de vaccinatie. Er wordt gestart met cliënten die verblijven in een instelling.
Thuiswonende kwetsbare mensen volgen op een later moment. Deze brief geeft uitleg over de
vaccinatie. Daarnaast vernemen wij graag van u, of van uw vertegenwoordiger, of u toestemming
geeft voor vaccinatie.
Waarom vaccineren?
Van het coronavirus kunnen mensen ziek worden. Sommige mensen worden ernstig ziek. Dat
geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en mensen die al een ziekte hebben. Mensen
kunnen er ook aan overlijden. De vaccinatie beschermt tegen het coronavirus.
Hoe werkt de vaccinatie?
De vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. Het
lichaam is zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als iemand na de vaccinatie toch corona
krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat hij of zij minder ernstig ziek wordt. Ook als iemand corona
heeft gehad, is vaccineren zinvol.
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Is het coronavaccin veilig?
De vaccinatie tegen corona is uitgebreid getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen en
vaccinaties. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd. De veiligheid van het vaccin wordt ook
de komende jaren nog zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. Mogelijke klachten na het vaccineren
zijn hoofpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dit noemen we ‘bijwerkingen’. Deze gaan
vanzelf weer over.
Mocht het vaccin bij u afgeraden worden vanwege gezondheidsredenen, dan neemt uw
behandelend arts (huisarts of specialist ouderengeneeskunde) contact met u op.
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Wanneer en waar krijgt u de vaccinatie?
De vaccinatie bestaat uit twee prikken, met een tussenpoos van drie à vier weken. De vaccinaties
vinden plaats in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat gebeurt in het (woon)zorgcentrum waar u
woont. U hoeft dus niet te reizen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig: u beslist zelf of u de
vaccinatie neemt.
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Toestemming
U of uw wettelijke vertegenwoordiger moet toestemming geven voor de vaccinatie. U kunt dit
aangeven in het toestemmingsformulier bij deze brief. Omdat het RIVM nog geen definitieve
beslissing heeft genomen welk vaccin ingezet wordt bij ouderen, staat op het
toestemmingsformulier zowel het vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech) als Moderna vermeld. Ook
vragen wij om toestemming of de gegevens mogen worden doorgegeven aan het RIVM. U kunt
dit aangeven in hetzelfde toestemmingsformulier. In de bijlage ‘informatie over de registratie’
leest u hier meer over.
Wij verzoeken u om het toestemmingsformulier uiterlijk dinsdag 19 januari 2021 te retourneren in
de aangewezen brievenbus op uw locatie.
Wilt u meer weten?
Bij deze brief zit ook een uitleg over de vaccinatie en een bijsluiter van de vaccins. Op de website
corona.steffie.nl/vaccinatie is eenvoudige uitleg te vinden in de vorm van een filmpje. Meer
informatie vindt u op de website coronavaccinatie.nl of bel naar het landelijke
publieksinformatienummer 0800-1351. Heeft u nog meer vragen? Stel deze dan gerust via
coronavaccinatie@landvanhorne.nl.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en zien het ingevulde toestemmingsformulier
graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

André Meulendijks,
Manager Medische Dienst / 1e Geneeskundige
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