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Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief nodig ik u uit voor de vaccinatie tegen corona. Mensen die 
meer risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen zich als 
eerste laten vaccineren. 
 
Let op: Bij deze brief zit ook de oproep voor de vaccinatie tegen corona. 
Het is belangrijk dat u deze meeneemt als u de vaccinatie haalt bij uw 
huisarts. Op de oproep kunt u ook aanvinken of u wel of niet aan uw 
huisarts toestemming geeft om uw gegevens door te geven aan het RIVM. 
Achterop deze brief leest u alles over registratie van uw gegevens.  
 
Hoe werkt de vaccinatie tegen corona? 
De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen maakt tegen het 
coronavirus. U bent zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als u na 
de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder 
ernstig ziek wordt.  
 
U krijgt twee keer een vaccinatie: in de oproep van uw huisarts ziet u 
wanneer u de eerste en de tweede vaccinatie krijgt. De vaccinatie is 
gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt. 
 
Is het coronavaccin veilig? 
De vaccinatie tegen corona is uitgebreid getest. Dat gebeurt bij alle 
medicijnen en vaccinaties. De veiligheid van het vaccin wordt ook de 
komende jaren zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. 
 
Belangrijk bij het bezoek aan uw huisarts 

 Bel eerst met uw huisarts bij klachten passend bij corona. 
 Draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 Draag kleding waarbij u uw bovenarm makkelijk bloot kunt maken.  
 Als u dat zo gewend bent, bel met uw praktijk voor vaccinatie aan 

huis. 
 
Wilt u meer weten? 
Op de achterkant van de oproep staat een eenvoudige uitleg. Heeft u 
vragen of twijfels? Kijk op de website coronavaccinatie.nl. U vindt ook 
informatie op thuisarts.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
J.A. van Vliet, arts, 
Programmamanager coronavaccinatie 


