
 

 
 

 
 
Beste collega’s. 
 
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met de volgende punten:  

- Vaccinatiepauze met AstraZeneca 
- Wanneer ben in aan de beurt 
- Uitleg over vaccineren voor de cliënten/bewoners in makkelijke taal (pagina 2 i.v.m. uitprinten) 

 
 

• Vaccinatiepauze AstraZeneca 
Naar aanleiding van de vaccinatiepauze met AstraZeneca willen we jullie attent maken op de Q&A die 
op coronavaccinatgie.nl staat en die ingaat op een aantal veel voorkomende vragen hierover: 
 
Ik kreeg of krijg een AstraZeneca-prik. Wat moet ik weten over de tijdelijke pauze? | Rijksoverheid.nl  
 

• Wanneer ben ik aan de beurt 
Dit is een mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie.  
 
Wanneer ben ik aan de beurt? 
Een van de meeste gestelde vragen is: wanneer ben ik aan de beurt voor een vaccinatie tegen corona? 
Er staat nu een tool op www.coronavaccinatie.nl waar je door enkele vragen te beantwoorden, 
antwoord krijgt op die vraag. De tool zal de komende periode verder verfijnd worden.  
 
In aanvulling op de bestaande infographic met de vaccinatiestrategie is er nu ook een 
publieksvriendelijk schema waarin staat wanneer, door wie en met welk vaccin mensen in Nederland 
gevaccineerd zullen worden tegen het coronavirus. Ook is er een overzicht coronavaccinatie en 
medische risicogroepen toegevoegd aan de website. In dit overzicht wordt aangegeven wie er vallen 
onder medische hoog-risicogroepen en onder andere medische risicogroepen.  
 

• Uitleg over vaccineren voor de cliënten/bewoners in makkelijke taal 
Volgende pagina 

 
Dit  is wat ik jullie voor nu kan melden, mocht je nog vragen hebben dan kunnen deze gemaild 
worden naar je leidinggevende of naar calamiteiten@meevivenz.nl. De nieuwsbrief/update zal ook te 
vinden zijn op Veelgestelde vragen Corona | MEEVivenz  
 
Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur 
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Uitleg over vaccineren voor de cliënten/bewoners 
Covid-19 vaccinatie voor cliënten  
Er is een medicijn gemaakt tegen het corona virus. Dit noem je een vaccin. Mensen die in de zorg 
werken krijgen als eerst een vaccin. Net als mensen die oud of ziek zijn. Vanaf mei mogen alle andere 
mensen vanaf 18 jaar een vaccin krijgen. Je krijgt dan een prik in je bovenarm. Na een paar weken krijg 
je een tweede prik. Daarna ben je beschermd tegen het corona virus. Je kan dus niet meer heel erg 
ziek worden van corona.  
 
Een prik krijgen is niet verplicht. Je mag zelf kiezen of je een prik wilt. Weet je nog niet of je het wilt? 
Praat erover met je familie of je begeleider. Neem jij wel een prik? Dan kan je een paar dagen last 
hebben van spierpijn of koorts. Dan heb je een bijwerking. Je kan ook andere bijwerkingen krijgen. 
Maar de kans dat dat gebeurt is heel klein. Voel je je niet goed na de prik? Zeg het tegen je familie, je 
begeleider of je huisarts.  
 
Als meer mensen een prik hebben gekregen wordt het veiliger voor iedereen. Dan zijn minder mensen 
besmettelijk. En worden minder mensen ziek. Het kan nog wel even duren voordat jij een prik kan 
krijgen. Dat komt omdat er nog niet genoeg vaccins zijn. Je krijgt een uitnodiging van een arts of van 
de GGD als er een prik voor jou klaar staat. Ga je de prik halen? Neem dan de uitnodiging voor de prik 
mee. Net als een identiteitsbewijs. Dat kan je paspoort of ID kaart zijn.  
 
 
 
 


