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Datum: 4 januari 2020 

Betreft:  vaccinatie tegen corona 

 

 

 

Geachte collega, 

 

Met deze brief nodig ik je uit om je te laten vaccineren tegen corona. 

 

Iedereen moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Daarvoor moeten we met 

elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het 

leven stap voor stap weer iets normaler worden.  

 

Let op: Deze brief moet je laten zien als je de vaccinatie haalt. Het is 

belangrijk dat je deze meeneemt.  

 

Voor wie is de vaccinatie? 

De rijksoverheid heeft bepaald dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste 

zich mogen laten vaccineren. Innoforte heeft dat als volgt vertaald: Alle medewerkers 

van 18 jaar en ouder, verbonden aan een locatie, komen in aanmerking voor deze 

vaccinatieronde. Dat zijn uiteraard de zorgmedewerkers en de teamleiders maar 

bijvoorbeeld ook de receptionistes, huiskamerondersteuners en facilitaire 

medewerkers die bij de locatie horen. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en 

uitzendkrachten vallen hier ook onder. Zij mogen vanaf 4 januari a.s. een afspraak 

maken.  

De rijksoverheid heeft verder bepaald dat de gehandicaptenzorg daarna aan de beurt 

is. Vervolgens mogen de medewerkers van wijkverpleging en Wmo ondersteuning een 

afspraak maken. Deze volgorde moet Innoforte volgen. Onze medewerkers in de 

wijkverpleging en Wmo krijgen daarom later, op aangeven van de GGD, een 

uitnodiging van Innoforte. 

 

Hoe werkt de vaccinatie? 

De vaccinatie zorgt ervoor dat jouw lichaam afweerstoffen maakt tegen het 

coronavirus. Je bent zo beter beschermd. Als je na de vaccinatie toch corona krijgt, 

zorgt de vaccinatie ervoor dat je minder ernstig ziek wordt. Ook als je corona hebt 

gehad, is het zinvol om de vaccinatie te halen. 

 
Het vaccin tegen corona is uitgebreid getest, op dezelfde manier zoals dat bij alle 

medicijnen en vaccins gebeurt. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd.  

De vaccinatie is gratis. Je beslist zelf of jij je laat vaccineren. Als werkgever bevelen 

wij het van harte aan.  
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Hoe maak je een afspraak? 

De GGD’en geven de vaccinatie op verschillende locaties in het land. Voor onze regio 

wordt dat sportcentrum Papendal in Arnhem maar je mag ook zelf kiezen waar je 

naartoe wilt. Je maakt zelf een afspraak voor het halen van de vaccinatie. Dat doe je 

door te bellen met het landelijk callcenter voor vaccinaties van de gezamenlijke 

GGD’en, via tel. 0800-1533. Het callcenter is 7 dagen per week open, van 8.00 tot 

20.00 uur.  

 

Als werkgever vraag ik je deze afspraak zoveel mogelijk buiten roostertijd te plannen 

en hierover af te stemmen met collega’s. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg 

aan onze cliënten gewoon doorgaat. Ik stel je zoveel mogelijk in de gelegenheid om je 

te laten vaccineren. Dat betekent dat je een uur mag schrijven per vaccinatie en dat 

je je reiskosten mag declareren. Op de medewerkerspagina lees je de détails terug. 

 

Twee vaccinaties 

Je krijgt twee keer een vaccinatie. Wanneer je een afspraak maakt bij het callcenter 

krijg je meteen een afspraak voor de eerste én de tweede vaccinatie. De tweede 

vaccinatie volgt drie weken na de eerste. Houd daar rekening mee bij het maken van 

de afspraak.  

 

Vragen aan de telefoon 

In het telefoongesprek krijg je een aantal vragen om te bepalen of het veilig is voor 

jou om je te laten vaccineren. Die vragen gaan over allergieën, zwangerschap, of je in 

de afgelopen periode corona hebt gehad en of je eventueel een operatie hebt gepland. 

Zie ook de factsheet Vaccin in het kort die je bij deze brief ontvangt. 

 

Registratie van jouw gegevens 

Ook vraagt het callcenter je of zij jouw vaccinatiegegevens mogen doorgeven aan het 

RIVM. In de bijlage Toestemming voor landelijke registratie bij het RIVM lees je hier 

meer over.  

 

Daarnaast vraagt het callcenter of zij jouw vaccinatiegegevens mogen doorgeven aan 

jouw huisarts. 

 

Bezoek aan de priklocatie 

Voor een veilig en vlot bezoek aan de priklocatie is het belangrijk om:  

 een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

 kleding te dragen waarbij je jouw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken. 

 de afspraakbevestiging bij je te hebben. 

 jouw identificatiebewijs bij je te hebben. 

 deze brief (digitaal of geprint) bij je te hebben.  

 

  

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20201222%20-%20CBG%20BioNTech%20Pfizer%20vaccin%20in%20het%20kort.pdf
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Meer weten? 

Meer informatie over de vaccinatie vind je in de bijlagen bij deze brief. Heb je nog 

vragen of twijfels? Loop daar niet mee rond maar bespreek ze met je collega’s, je 

teamleider of de mensen van het HR-team. Op de medewerkerspagina verzorgen wij 

telkens de meest actuele informatie voor je. Of kijk op de website 

www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Managementteam, 

 
Miep van Es 

Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 
- Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona 
- Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19 

- Informatie over landelijke registratie bij het RIVM 

 

 

 

http://www.coronavaccinatie.nl/
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20201224%20-%20Vaccinatie%20tegen%20corona.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/20201222%20-%20CBG%20BioNTech%20Pfizer%20vaccin%20in%20het%20kort.pdf

