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Nunspeet, maart 2021 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Graag brengen we u op de hoogte van de situatie in onze huisartsenpraktijk.  

 

Assistente Joëlle in verwachting 

Onze assistente Joëlle Tiemens-Daanen is in verwachting van haar 2e kindje! Geweldig nieuws 

natuurlijk. Voor waarneming tijdens verlof van Joëlle hebben wij een aantal (inval)assistentes bereid 

gevonden. U kunt dus iets vaker dan gebruikelijk een andere assistente treffen. Wij wensen Joëlle 

een voorspoedige zwangerschap! 

Vragen over de vaccinatie tegen het coronavirus 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavaccin en hoe de vaccinatie 

precies in zijn werk gaat. Vanwege voortdurend veranderende logistieke en organisatorische 

situaties, zijn veel zaken voor ons als huisartsenpraktijk ook pas in een laat stadium duidelijk. Toch 

geven wij u graag antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. 

Wanneer ben ik aan de beurt?  

Het vaccineren gaat stapsgewijs. De volgorde wordt bepaald door de overheid en vindt u op de 

website van de Rijksoverheid. De volgorde en snelheid van vaccineren zijn afhankelijk van de 

beschikbaarheid van vaccins. Voor uw vaccinatie ontvangt u een schriftelijke uitnodiging. 

 

Kan ik de praktijk bellen over mijn vaccinatie? 

De vuistregel is dat u een uitnodiging ontvangt, zodra u aan de beurt bent. U hoeft hiervoor dus 

geen contact op te nemen met de praktijk. Algemene informatie staat op Rijksoverheid.nl. 

 

Waar en wanneer word ik gevaccineerd? 

In uw uitnodiging ontvangt u uitgebreide informatie over de vaccinatie en de datum, tijd en 

locatie van uw vaccinatie.  

 

Hoe ziet de uitnodiging voor de vaccinatie eruit? 

U ontvangt een algemene uitnodigingsbrief van de Rijksoverheid, inclusief informatie over de 

vaccinatie. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook:  

- De oproepkaart* van de huisarts voor de vaccinatie (vinkt u a.u.b. hierop aan of uw 

gegevens mogen geregistreerd worden voor het RIVM; zie uitleg bij de uitnodiging) 

- De gezondheidsverklaring* Covid-19 vaccinatie die u invult op de dag van de vaccinatie.   

* N.B. oproepkaart én gezondheidsverklaring dient u (ingevuld) mee te nemen naar de vaccinatie! 

 

Wanneer mag ik niet naar de vaccinatie komen? 

U mag niet naar de vaccinatie komen indien u:  

- in de afgelopen 4 weken positief heeft getest op corona; 

- op de vaccinatiedag koorts heeft van 38° Celsius of hoger; 

- op de vaccinatiedag corona-gerelateerde klachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid, verhoging of koorts, reuk- of smaakverlies; laat u testen dan op corona);  

- in thuisquarantaine zit door corona; 

- 7 dagen voor of na de afspraak voor de coronavaccinatie een afspraak heeft staan voor 

een andere vaccinatie.  

Neemt u in deze gevallen op werkdagen contact op met de praktijk over vervolgstappen.  

file://///STADEMANS/DeKeiler/Patientenbrief%20en%20folder/Hygiëne%20corona/www.huisartsenpraktijkdekeiler.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


Wie regelt de vaccinaties?  

De vaccinaties in onze regio worden gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd door huisartsen, 

GGD, de Medicamus Spoedpost in Harderwijk, de lokale gemeente en het Rode Kruis.  

 

Waar vind ik alle informatie over de coronavaccinatie op een rij?  

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide website beschikbaar met informatie over o.a. de werking, 

de veiligheid en de volgorde van vaccineren. U kunt ook deze informatiefolder erop naslaan.  

 

Is het coronavaccin wel veilig ontwikkeld? 

Ook hierover heeft de Rijksoverheid veel informatie beschikbaar op haar website. U kunt deze 

folder bekijken voor informatie of dit filmpje, waarin immunoloog Prof. Marjolein van Egmond meer 

informatie geeft over de ontwikkeling en de veiligheid van het vaccin.  

 

Afspraak op de praktijk of voor de coronavaccinatie?  

Om een bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij maatregelen 

genomen. Met onderstaand overzicht vertellen we u graag waar u rekening mee moet houden. 

Deze maatregelen gelden ook wanneer u een afspraak maakt voor de coronavaccinatie, 

ongeacht op welke locatie deze vaccinatie plaatsvindt.  

 

 Ontwikkelt u voorafgaand aan de afspraak klachten met griepverschijnselen, 

 koorts,  verkoudheid, hoesten, diarree, benauwdheid, misselijkheid, smaak- of 

 reukverlies? Blijf thuis! Neem eerst telefonisch contact op met de praktijk.  

 

 

 

 Draag een mondkapje (vanaf 7 jaar). 

 

 

 

 Desinfecteer uw handen. 

 

 

 

  Kom alleen naar uw afspraak: geen (onnodige) begeleiding. 

 

 

 

 Kom niet te vroeg: hooguit enkele minuten voor de afspraak.  

 

 

 

 Houd voldoende afstand van andere patiënten en praktijkmedewerkers. 

 

 

 

 Wij begroeten u graag, maar schudden daarbij geen handen. 

 

 

 

 

Wij wensen u veel gezondheid toe.  

 

Namens het team van huisartsenpraktijk De Keiler,  

F.A. Dekker, huisarts 

I.A.M. Stade-Bakker, huisarts 
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