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Onderwerp Vaccinatie tegen corona bij Amsta 

    

Beste naaste, familie of vertegenwoordiger, 

 

We zijn blij dat er eindelijk een vaccin is en dat uw familielid, naaste of cliënt zich vanaf de 

week van 25 januari kan laten vaccineren. Want een vaccin beschermt niet alleen hen maar 

ook familie, mede-bewoners en het zorgpersoneel. Wij zijn er klaar voor. 

 

Vaccineren beschermt tegen corona 

Van het coronavirus kan men ziek worden, sommige mensen worden ernstig ziek en 

overlijden. Dit geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en voor mensen die al een 

ziekte hebben. De vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. 

 

Wanneer en waar wordt de vaccinatie gegeven? 

Uw relatie of familielid krijgt de vaccinatie in twee keer. Tussen de eerste en tweede prik 

zit 3 weken. Dit gebeurt op de plek waar hij of zij woont. U hoeft er dus niet de deur voor 

uit. De vaccinatie is gratis en vrijwillig en u beslist of uw naaste de vaccinatie neemt, als 

deze daar zelf niet toe in staat is. 

Goed om te weten: de arts bepaalt op basis van de gezondheidstoestand op moment van 

prikken of er aanwijzingen zijn om niet te vaccineren. Als dat zo is, wordt de vaccinatie 

uitgesteld. 

 

Zo geeft u toestemming  

We bellen u volgende week (18 – 23 januari) om te vragen of u als wettelijk 

vertegenwoordiger toestemming geeft. Zonder die toestemming kunnen wij niet 

vaccineren. Ook vragen wij om toestemming of de arts de vaccinatiegegevens mag 

doorgeven aan het RIVM. We sturen u per e-mail een bevestiging van uw keuze. 

Goed om te weten: u wordt met een anoniem nummer gebeld. Wanneer u niet opneemt, 

spreken we uw voicemail in. U hoort dan ook het nummer dat u zelf kunt terugbellen. 
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Hoe werkt de vaccinatie? 

De vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. Zo 

is het beter beschermd. Als iemand na de vaccinatie toch corona krijgt (die kans is maar 

heel klein), zorgt de vaccinatie ervoor dat hij of zij minder ziek wordt.  

 

Is het coronavaccin veilig? 

Ja. Het vaccin tegen corona is heel goed getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen en 

vaccinaties. Na de vaccinatie kunnen sommige mensen last krijgen van hoofpijn, spierpijn, 

moeheid of een pijnlijke arm. Dit noemen we ‘bijwerkingen’. Deze gaan vanzelf binnen een 

paar dagen over.  

 

Bij deze mail hebben we drie bijlages gedaan: 

• Het toestemmingsformulier. Zo weet u waar u toestemming voor geeft. 

• Een brief met uitleg over toestemming voor het RIVM  

• Uitleg over het vaccin 

 

Wilt u meer weten? Vraag het de arts van de afdeling 

Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit rustig met de arts van de afdeling. Deze 

weet veel over vaccinaties en helpt u graag. 

Op de website corona.steffie.nl/vaccinatie staat een filmpje met duidelijke uitleg over de 

vaccinatie. 

U kunt ook informatie vinden op coronavaccinatie.nl. Of bel het gratis informatienummer 

over vaccinaties: 0800-1351.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Petra van Dam 

Raad van Bestuur Amsta 
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