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> Retouradres Postbus 4151 5604 ED Eindhoven  

  
Onderwerp: Informatie over een coronavaccinatie voor kinderen 
  
 

Beste ouders/verzorgers van <<voornaam/voorletters>> <<naam>>, 
 
In deze brief staat informatie over coronavaccinatie voor kinderen van 5 
tot en met 11 jaar. Er staat ook in hoe je een afspraak kunt maken voor 
een coronavaccinatie. De keuze voor de vaccinatie is vrijwillig. Jij beslist 
of jouw kind wel of niet een vaccinatie krijgt. De vaccinatie is gratis. 
 
Waarom vaccineren? 
De meeste kinderen hebben weinig klachten als zij besmet raken met het 
coronavirus. Maar een klein aantal kinderen wordt wel ernstig ziek en 
moet worden opgenomen in het ziekenhuis, of op de intensive care. De 
coronavaccinatie kan ernstige ziekte bij gezonde kinderen voorkomen.  
 
Welk vaccin? 
Kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Dit vaccin is aangepast voor 
kinderen en na onderzoek goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin heeft 
een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen. 
 
Hoeveel vaccinaties? 
Kinderen krijgen twee keer een vaccinatie. Als je de afspraak maakt, 
krijgt je direct een afspraak voor de eerste en de tweede vaccinatie.  
 
Afspraak maken: 

- Zoek het burgerservicenummer (BSN) van je kind op. Dit staat in 
het paspoort, op de ID-kaart, of op de polis van de 
zorgverzekering.  

- Bel 0800 7070 (gratis). Dit telefoonnummer is elke dag bereikbaar 
tussen 08.00 en 20.00 uur. 

- Beantwoord de vragen over de gezondheid van je kind. 
- Spreek een datum en tijd af. Je ontvangt een e-mail met de 

afspraken, of je schrijft de afspraken op. 
 
 

 



 

 

 

Andere vaccinaties in korte tijd 
Heeft je kind kort geleden een andere vaccinatie gekregen? Of daar een 
uitnodiging voor ontvangen? Bijvoorbeeld voor HPV, BMR of DTP? Plan 
dan de afspraak voor een coronavaccinatie minimaal 14 dagen voor of na 
de andere vaccinatie. Het is veilig om deze vaccinaties en de vaccinaties 
voor corona in korte tijd te krijgen. 
 
Belangrijk voor de afspraak 

• Bij deze brief zit een lijst met vragen over de gezondheid van je 
kind (de gezondheidsverklaring). Vul deze thuis in en neem de 
ingevulde lijst mee. 

• Zorg dat je kind kleding draagt waarbij het makkelijk is om de 
bovenarm bloot te maken. 

• Neem deze uitnodiging mee. 
• De ouder/verzorger die meekomt moet een paspoort, ID-kaart of 

rijbewijs meenemen 
• Draag een mondkapje. 
• Kom 5 minuten voor de afspraak. Anders wordt het te druk. 
• Kom met één ouder/verzorger en kind naar de locatie. 

 
Toestemming  
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig 
dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De 
ouder/verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook 
toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt 
daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben 
gegeven voor de vaccinatie. 
 
Meer informatie? 
Bij deze brief zit meer uitleg over de vaccinatie en de registratie van 
gegevens. Je kunt nog meer lezen op: www.coronavaccinatie.nl/kinderen 
Of bel voor meer informatie naar 0800-1351 (gratis). 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
 
J.A. van Vliet, arts 
programmamanager coronavaccinatie RIVM 
 
 
 

This in an information letter about COVID-19 vaccination for children aged 5 to 11. You can read 
this letter in English on the following website: www.coronavaccinatie.nl/translations. This letter 
explains how you can make an appointment for COVID-19 vaccination for your child. 
 

سنة على اللقاح المضاد لفیروس كورونا. یمكنك قراءة ھذه الرسالة باللغة   11سنوات إلى  5ھذه رسالة معلومات حول حصول األطفال من سن 
 اإلنجلیزیة عبر الرابط التالي : 

www.coronavaccinatie.nl/translations   وس ح لك الرسالة ك�ف�ة حجز موعد لحصول طفلك ع� اللقاح المضاد لف�ي ��ش
 كورونا.  

 
Bu yazı, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için korona aşısı hakkında bir bilgilendirme mektubudur. Bu 
mektubu İngilizce olarak www.coronavaccinatie.nl/translations adresinde okuyabilirsiniz. 
Mektupta çocuğunuza korona aşısı randevusunu nasıl oluşturabileceğiniz anlatılmaktadır. 
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