
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informeer jezelf en praat erover 
Het is logisch als je vragen hebt. Praat over 
vaccinatie met begeleiding, familie, verwanten of 
vrienden. Praatplaat ‘Prik tegen corona’ 
 
Stel je vragen aan deskundigen, zoals je huisarts of 
medisch specialist. 
Je kan ook bellen naar het landelijke 
informatienummer van de overheid. Het 
telefoonnummer is 0800-1351. 
 

Planning vaccinaties 
De overheid heeft een planning met wanneer welke doelgroep gevaccineerd 
wordt. Bekijk de huidige vaccinatie-planning hier. Let op, want de planning 
veranderde al een aantal keer.  
 
 

Vaccineren      
Vaccineren tegen het corona-virus is de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven 
zonder corona-regels. Vaccineren doe je voor elkaar; voor jezelf én voor de ander. 
Humanitas DMH is blij dat er nu een vaccin is. Jij mag zelf beslissen of jij je laat vaccineren. 
 

Van wie krijg je een prik? 
Woon jij op een woonlocatie? Dan krijg je van je 
eigen huisarts een oproep om je te laten 
vaccineren. Afhankelijk van de planning, krijg je de 
oproep eind januari of later. 
 
Anders gaat het op de behandellocaties in 
Barendrecht en ’s-Gravendeel (Klarinetwegen, 
Concertweg en Welhof). Hier gaan we met het 
verpleegkundig steunpunt en de arts zelf 
vaccineren.  
 
Woon je zelfstandig dan zal de vaccinatie via de 
GGD verlopen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/01/13/praatplaat-prik-tegen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/01/13/praatplaat-prik-tegen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins


 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Waar vind ik goede informatie over vaccineren? 

Op www.coronavaccinatie.nl vind je alle informatie over vaccineren tegen het corona-virus op 
een rij.   
 
Onze bestuurder Frank van der Linden vertelt in deze video meer 
over het vaccineren. Video bestuurder>> 
 
 
 
 
 
De website Steffie geeft (eenvoudige) uitleg over 
vaccineren en hoe dat werkt corona.steffie.nl. 
 
 
 
 

 

 

Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) geeft in 

dit filmpje antwoord op al je vragen rondom het coronavaccin. 

Wat doe je als je de vaccinatie-brief ontvangt? 
Iedereen mag zelf kiezen of hij wel of niet geprikt wil worden tegen het 
coronavirus. Daarom ontvang je bij de brief een toestemmingsformulier. 
Wil jij je wil laten vaccineren? 
▪ Ja: Maak dan een afspraak voor de vaccinatie.  
▪ Nee of twijfel: Als je nog twijfelt of nog even wil wachten bewaar de 

brief dan goed en gooi deze niet weg.  
Heb je vragen over de brief, over het maken van een afspraak of begrijp 
je het formulier niet goed? We helpen je uiteraard graag! 

http://www.coronavaccinatie.nl/
https://vimeo.com/501769032
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
https://youtu.be/nWC0loLNd4k
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
https://vimeo.com/501769032
https://youtu.be/nWC0loLNd4k

