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Gezondheidsverklaring

Betreft

uw uitnodiging voor een coronavaccinatie

Beste <<heer/mevrouw>> <<naam>>,
Er ligt een vaccin tegen corona voor u klaar. U kunt nu een afspraak
maken. In deze brief leest u hoe u gemakkelijk een afspraak kunt maken.
U kiest zelf of u de vaccinatie wilt. Het is gratis.
Heeft u al een vaccinatie tegen corona gehad? Dan mag u deze brief
weggooien.
Een afspraak maken kan op 2 manieren
1. Via de computer (24 uur per dag)
- Ga naar :
www.coronavaccinatie-afspraak.nl
- Meld u aan met uw DigiD.
- Beantwoord vragen over uw
gezondheid.
- Kies een plek, datum en tijd.
- U ontvangt een email met de
afspraak.

2. Via de telefoon (van 8.00 – 20.00 uur)
- Zoek uw burgerservicenummer (BSN)
op. Dit staat in uw paspoort, op uw
ID-kaart en in uw rijbewijs.
- Bel 0800 7070 (normale belkosten).
- Beantwoord vragen over uw
gezondheid.
- Spreek een datum en tijd af.
- U ontvangt een email met de afspraak
of u schrijft de afspraak op als u geen
computer heeft.

Maak direct een afspraak, zodat u vandaag nog weet wanneer u aan de
beurt bent. Als u ziek bent of binnen 2 dagen een operatie krijgt, moet u
wachten met een afspraak maken tot u weer beter bent.
Vragen over uw gezondheid
Als u een afspraak maakt, stellen we u vragen over uw gezondheid.
Bij deze brief zit ook een vragenlijst. Vul deze thuis in, en neem mee naar
de afspraak.
Lees verder op de achterkant

Waar krijgt u de vaccinatie?
De vaccinatie krijgt u bij de GGD.
Als u de afspraak maakt, krijgt u bericht waar u heen moet.
Hoeveel vaccinaties?
U krijgt 1 of 2 prikken. Dat hangt af van het vaccin dat u krijgt. Als u de
afspraak maakt, krijgt u direct een afspraak voor de eerste en de tweede
vaccinatie.
Heeft u de afgelopen 6 maanden corona gehad? Dan krijgt u maar 1 prik.
Vermeld dit bij het maken van uw afspraak.
Belangrijk voor de afspraak
 Draag een mondkapje.
 Doe kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm bloot kan
maken.
 Neem de ingevulde vragenlijst mee.
 Neem uw identiteitsbewijs mee. Bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of
ID kaart
 Kom het liefst alleen. Heeft u hulp nodig dan mag u iemand
meenemen.
Meer informatie?
Bij deze brief zit meer informatie over de vaccinatie en de bijwerkingen.
Of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl.
U kunt ook bellen naar 0800-1351 (normale belkosten).
Met vriendelijke groet,

J.A. van Vliet, arts
programmamanager coronavaccinatie RIVM

With this letter, you can make an appointment to receive a COVID‐19
vaccination. You can also read this letter in English on the website
www.coronavaccinatie.nl
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Za pomocą niniejszego pisma można umówić się na szczepienie
przeciwko COVID-19. Niniejsze pismo można również przeczytać w
języku polskim na stronie internetowej www.coronavaccinatie.nl

