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Beste heer, mevrouw, 

 

Op 25 of 26 mei krijgt u tussen 15.00 en 18.00 uur uw eerste coronavaccinatie bij de GGD-

priklocatie in Malden. Uw begeleider vertelt u welke datum en tijd de eerste vaccinatie 

plaatsvindt, hoe u op de locatie komt en wie u begeleidt. Het vaccin wordt Pfizer of Moderna. 

Om u goed voor te bereiden op deze vaccinatie informeren wij u hier verder over in deze brief. 

 

Voorbereiding 

Uw begeleider neemt vandaag (of misschien heeft u dat samen al gedaan) een 

gezondheidsverklaring van de GGD met u door. Dit is een verplichting vanuit de GGD. 

Misschien moet u samen voor het vaccinatiemoment nog contact opnemen met de GGD. Uw 

begeleider vertelt u wanneer dat nodig is.  

 

De dag van de vaccinatie 

Op de dag van de vaccinatie wordt ’s ochtends uw temperatuur gemeten en vult u samen de 

laatste vragen in op de gezondheidsverklaring van de GGD. Dit formulier en een geldig 

legitimatiebewijs neemt u mee naar de priklocatie. Trek ruimzittende bovenkleding aan, 

voor de vaccinatie in uw bovenarm.  

 

U wordt op de vaccinatiedag opgehaald door een bus. BT-cliënten vragen we naar de 

woonvoorziening te komen en daar op de bus te stappen.  

Draag in de bus en op de priklocatie een mondmasker. U krijgt deze van uw begeleider. In de 

rit in de bus hoeft u geen 1,5 meter afstand te houden tot andere inzittenden.  

 

Op de priklocatie 

Op de vaccinatielocatie volgt u de aanwijzingen van uw begeleider en het personeel ter 

plaatse. U moet steeds 1,5 meter afstand houden van de andere aanwezigen (behalve degene 

die u vaccineert).  

 

Als u gevaccineerd bent moet u 15 minuten wachten op de locatie. Dan wordt in de gaten 

gehouden of u misschien een allergische reactie krijgt. Dit komt heel weinig voor. Na de 15 

minuten mag u de locatie verlaten en gaat u terug naar de bus.  
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 Toestemming voor vaccinatie en delen gegevens 

Op de priklocatie wordt u gevraagd of u toestemming geeft om uw gegevens te delen met uw 

huisarts en/of het RIVM (zie bijlage ‘Informatie over toestemming’). U mag dit zelf beslissen. Het 

heeft geen gevolgen voor het wel of niet zetten van de vaccinatie.   

 

Vaccinatiegegevens 

Als u een inenting tegen corona heeft gehad krijgt u hiervan een bevestiging mee. Dit is   

bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit papier 

neemt uw begeleider na de vaccinatie in ontvangst en bewaart deze voor u. Zo kan de RIBW 

goed zicht houden op het vaccinatieproces. Nadat u voor de tweede keer gevaccineerd bent, 

worden alle papieren ingescand in uw RIBW-cliëntdossier (ONS). Daarna krijgt u de 

vaccinatiepapieren in eigen bezit. Het is belangrijk deze goed te bewaren, ook voor uw eigen 

administratie. 

 

Ook de gezondheidsverklaring krijgt u weer mee terug. Ook deze neemt uw begeleider in 

ontvangst en bewaart deze voor u. Samen vult u ongeveer een week na het eerste prikmoment 

de laatste vraag in en bespreekt of u gewoon deel kunt nemen aan het tweede prikmoment.  

 

Vervolg 

Op 29 of 30 juni tussen 15.00 – 18.00 uur wordt u voor een tweede keer gevaccineerd. Ongeveer 

een week daarna bent u grotendeels beschermd tegen het coronavirus. Maar, nog niet iedereen 

heeft een vaccinatie gekregen. Daarom is het erg belangrijk dat u zich ook na de vaccinatie nog 

steeds aan alle maatregelen houdt zoals het 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen 

wassen.  

 

Vragen 

Heeft u vragen? Stel ze dan aan uw begeleider.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

RIBW Nijmegen & Rivierenland 

 
Edwin ten Holte, 

Raad van Bestuur 

 

 

Bijlagen: 

- Informatieblad ‘Informatie over de vaccinatietegen corona’ 

- Brief ‘Informatie over toestemming’ 

 


