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Beste ouders, wettelijk vertegenwoordigers, 

 
Met deze brief nodig ik uw kind/verwant uit voor de vaccinatie tegen corona. 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 bewoners die verblijven in een 
instelling. Thuiswonende kwetsbare mensen volgen op een later moment.   

 
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.  
 

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. Uw kind/verwant kan wel 
bijwerkingen krijgen, zoals hoofpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Deze bijwerkingen 

gaan vanzelf weer over.   
 

Wanneer en waar krijgt u de vaccinatie? 

Uw kind/verwant krijgt twee keer een vaccinatie, met een tussenpoos van circa drie weken. 
De vaccinaties worden gegeven in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat gebeurt op de locatie 

zelf. Uw kind/verwant hoeft dus niet te reizen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig: u beslist  - 
waar mogelijk in overleg met uw kind/verwant - of uw kind/verwant de vaccinatie krijgt. 

 
Toestemming  

U als wettelijk vertegenwoordiger moet toestemming geven voor de vaccinatie. U kunt dit 

aangeven in het toestemmingsformulier bij deze brief. 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.  
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Wij vragen u vriendelijk om het toestemmingsformulier zo snel mogelijk terug te sturen naar 

de medische dienst. Een retourenvelop hebben we hiervoor bijgesloten. De vaccins kunnen 
vanaf week 3 uitgeleverd worden, vandaar dat wij graag uiterlijk dinsdag 19 januari het 

toestemmingsformulier in bezit hebben.  
 

Het kan zijn dat uw kind/verwant vertegenwoordigd wordt door twee personen. In dat geval 

ontvangen beide vertegenwoordigers deze informatie. Wij verzoeken u in dat geval met elkaar 
te overleggen en één reactie terug te sturen.  

 
Wilt u meer weten? 

Bij deze brief zit ook een uitleg over de vaccinatie en een bijsluiter van het vaccin. 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 0800-1351. 

Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek deze met onze medische dienst via 
telefoonnummer 088-799 8330. Ook attenderen wij u graag nogmaals op het webinar dat we 

donderdag 14 januari a.s. organiseren om 20.00 uur en waarover wij u eerder geïnformeerd 
hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Renske van der Weide (huisarts) 

Chantal Dielis (verpleegkundig specialist) 
Edwin Rutgers (Arts Verstandelijk Gehandicapten) 

 

 
 

 
Bijlagen:  

- Uitleg over de vaccinatie  

- Bijsluiter vaccin (‘vaccin-in-het-kort’) 

- Informatie over de registratie  

- Toestemmingsformulier 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://corona.steffie.nl/vaccinatie

