Hulp bij het maken van een vaccinatieafspraak
Je kunt op twee manieren een vaccinatieafspraak maken als je een oproep hebt ontvangen
via een brief.
Dit kan online of telefonisch. Houdt er rekening mee dat de wachttijden erg lang zijn bij
het callcenter als je telefonisch een afspraak wilt maken. Het telefoonnummer staat op de
uitnodiging.

Online een afspraak maken


Het maken van een vaccinatie-afspraak begint op de webpagina:
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken



Het is belangrijk dat je jouw DigiD inlog gegevens bij de hand hebt of je BSN-nummer
om in te loggen nadat de intake vragen zijn ingevuld.


Er worden vragen gesteld over Corona gerelateerde klachten en jouw medische
situatie; de intake vragen.


Er worden ook privacy-vragen gesteld waarbij je toestemming kan geven voor
uitwisseling van medische of andere gegevens met de huisarts en het RIVM. Dit is niet
verplicht. Ook als je hier geen toestemming voor geeft kun je nog een vaccinatie krijgen.


Nadat je de vragen hebt doorlopen en bevestigd krijg je aan de hand van jouw
postcode de vaccinatielocaties te zien waar je uit kan kiezen.


Nadat je een locatie en tijdstip hebt uitgekozen wordt er gevraagd jouw
contactgegevens door te geven. Deze zijn nodig om de afspraak te bevestigen per mail.
Je krijgt dan 48 uur van tevoren een herinnerings-sms.


In deze mail ontvang je ook de gezondheidsverklaring. Het is belangrijk om deze uit
te printen en ingevuld mee te nemen naar de vaccinatielocatie.

Telefonisch een afspraak maken


Je kunt ook telefonisch een afspraak maken, het telefoonnummer staat in de
uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen. Hou rekening met een lange wachttijd.


Er worden vragen gesteld over Corona gerelateerde klachten en jouw medische
situatie; de intake vragen.


Er worden ook privacy-vragen gesteld waarbij je toestemming kan geven voor
uitwisseling van medische of andere gegevens met de huisarts en het RIVM. Dit is niet

verplicht. Ook als je hier geen toestemming voor geeft kun je nog een vaccinatie krijgen.
Nadat je een locatie en tijdstip hebt uitgekozen wordt er gevraagd jouw
contactgegevens door te geven. Deze zijn nodig om de afspraak te bevestigen per mail.
Je krijgt dan 48 uur van tevoren een herinnerings-sms.


In deze mail ontvang je ook de gezondheidsverklaring. Het is belangrijk om deze uit
te printen en ingevuld mee te nemen naar de vaccinatielocatie.
Bronnen met uitleg en informatie over Corona en/of vaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
Uitleg in eenvoudige taal en andere talen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/uitgelichtvaccinatie/coronavaccinatie-in-begrijpelijke-taal
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://corona.steffie.nl/nl/
Filmpje met uitleg over de testafspraak en vaccinatie:
https://uitlegtestafspraak.nl/
https://uitlegprikafspraak.nl/

