
Informatie over de gezondheidsverklaring bij uw coronavaccinatie 
 
Verschillende groepen mensen krijgen op dit moment een uitnodiging om zich te laten vaccineren 
tegen corona. Sommige mensen ontvangen een uitnodigingsbrief per post. Anderen krijgen per e-
mail een uitnodiging. Bij de uitnodigingsbrief is een gezondheidsverklaring meegestuurd.  
Heeft u per e-mail een uitnodiging gekregen? Dan vindt u een link naar de website waar de 
gezondheidsverklaring staat. Wij vragen u de gezondheidsverklaring in te vullen voordat u 
gevaccineerd wordt. We leggen u graag uit waarom dit nodig is. En welke vragen u moet 
beantwoorden. 
 
Belangrijk om in te vullen 
De gezondheidsverklaring gaat over uw algemene gezondheid. Aan de hand van deze verklaring 
wordt bepaald of u gevaccineerd kunt worden. Er staat ook op wanneer u niet naar de 
vaccinatielocatie mag komen. Bijvoorbeeld als u verkouden bent. Het is belangrijk dat u de 
gezondheidsverklaring helemaal invult. De gezondheidsverklaring is er in het Nederlands en in het 
Engels. Beheerst u het Nederlands of het Engels niet goed? Dan kunt u vragen of iemand u helpt bij 
het invullen. Neem uw ingevulde gezondheidsverklaring mee naar de vaccinatielocatie. Zo weten de 
medewerkers op de vaccinatielocatie of u de vaccinatie veilig kunt krijgen.  

Welke vragen moet u beantwoorden? 
Het is belangrijk dat u de vragen uit de gezondheidsverklaring zo compleet mogelijk invult.  
Een paar voorbeelden: 

- Bent u wel eens flauwgevallen na een vaccinatie? 
- Heeft u wel eens een ernstige allergische reactie gehad?  
- Heeft u epilepsie?  
- Heeft u een stollingsstoornis? 

Zo weten de medewerkers op de locatie hoe ze u het beste kunnen vaccineren. 
 
Bent u onder behandeling bij de trombosedienst?  
Als u onder behandeling bij de trombosedienst bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de 
trombosedienst. Zij bespreken met u of de vaccinatie op uw afspraakdatum kan plaatsvinden. 
Belangrijk: u wordt alleen gevaccineerd na dit contact met de trombosedienst. 
 
Vragen op de dag van uw vaccinatie 
Op de dag dat u uw vaccinatie krijgt, stellen we u nog een paar vragen. Die gaan over een mogelijke 
besmetting met corona. Zoals:  

- Heeft u een positieve corona-testuitslag gekregen in de afgelopen 4 weken? 
- Heeft u koorts of andere klachten die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies)? 
- Bent u in quarantaine geweest? Bijvoorbeeld omdat u in een risicogebied bent geweest (de 

zogenoemde oranje en rode gebieden). Of omdat u in contact bent geweest met iemand die 
(mogelijk) corona heeft. 

Kunt u een of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan mag u die dag niet gevaccineerd 
worden en moet u de afspraak verzetten.  
 
Zorg ervoor dat u uw gezondheidsverklaring invult én meeneemt. Op die manier krijgt u uw 
vaccinatie op een zo veilig mogelijke manier. En krijgen we samen corona onder controle.  


