
Vragenlijst over uw gezondheid 
Coronavaccinatie
In deze vragenlijst staan vragen over uw gezondheid. 
Vul deze vragenlijst thuis in.
Neem de ingevulde vragenlijst mee naar uw vaccinatie-afspraak. 

Information in other languages: www.coronavaccinatie.nl/translations

Corona
1. Bent u positief getest op corona in de 8 weken voor uw vaccinatie-afspraak?   ja   nee

Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).

2. Heeft u koorts van 38 graden of hoger op de dag van de vaccinatie?   ja   nee
Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).

3. Heeft u op de dag van de vaccinatie klachten die je kunt hebben als je corona hebt?   ja   nee
Voorbeelden: neusverkoudheid, hoesten, moeite met ademen, verhoging of koorts,
slecht kunnen ruiken of proeven.
Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).
En laat u testen op corona.

4. Zit u op de dag van de vaccinatie in quarantaine door corona?   ja   nee
Voorbeelden: u heeft contact gehad met iemand met corona; u kreeg een melding
van de coronaMelder-app; u heeft een coronatest gedaan en wacht nog op de uitslag;
u was op reis in een oranje of rood gebied.
Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).

5.  Heeft u in de week voor of na de vaccinatie tegen corona ook een afspraak staan
voor een andere vaccinatie?   ja   nee
Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).

Operaties
6. Heeft u binnen 2 dagen na uw vaccinatie een operatie onder narcose?   ja   nee

Zo ja, verzet dan uw afspraak. Bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (zie uw uitnodiging).

Zwangerschap
7. Bent u zwanger?   ja   nee

Indien zwanger: ook dan kunt u gevaccineerd worden; u krijgt een mRNA-vaccin.
Heeft u nog vragen, bespreek dit dan met uw verloskundige, gynaecoloog of behandelend arts.
U kunt meedoen aan een onderzoek over zwangerschap en vaccinatie.
U kunt zich opgeven via moedersvanmorgen.nl.

Medisch
8. Bent u wel eens flauwgevallen na een vaccinatie?   ja   nee

U kunt gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijgt u een gesprek
met de arts of verpleegkundige, zodat uw vaccinatie goed gaat.

9. Heeft u wel eens een erge allergische reactie gehad,
bijvoorbeeld op medicijnen of voeding?   ja   nee

Zo ja, waarop?  Bent u daarvoor behandeld?   ja   nee
U kunt gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijgt u een gesprek 
met de arts of verpleegkundige, zodat uw vaccinatie goed gaat.

De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina  

http://www.coronavaccinatie.nl/translations
http://moedersvanmorgen.nl


10. Heeft u borstkanker (gehad)?   ja   nee
 Zo ja, u kunt gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijgt u een gesprek
met de arts of verpleegkundige, zodat uw vaccinatie goed gaat.

Om welke borst gaat het?
  Linkerborst
  Rechterborst

11. Gebruikt u bloedverdunners of antistolling?   ja   nee
Zo ja, u kunt gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijgt u een gesprek
met de arts of verpleegkundige, zodat uw vaccinatie goed gaat.

Welke bloedverdunner gebruikte u de afgelopen week?

Welke dosis gebruikte u de afgelopen week?
Als u dit niet weet, vraag dit bij uw apotheek.
De apotheek kan u een lijst geven met uw bloedverdunners.

12. Bent u bij de trombosedienst onder behandeling?   ja   nee
Zo ja, maak een afspraak voor de vaccinatie. Bel daarna zo snel mogelijk naar uw eigen
trombosedienst om te vragen of de vaccinatie door kan gaan of uitgesteld moet worden.
Belangrijk: u krijgt alleen een vaccinatie als u heeft gebeld met uw trombosedienst.

13. Heeft u een stollingsstoornis?   ja   nee
Zo ja, bel dan eerst met de medische informatielijn vaccineren van de GGD op 088 767 40 80.
Doe dit voordat u naar de afspraak komt.

Kruis hieronder aan welke stollingsstoornis u heeft:
  Hemofilie 
  Ziekte van Von Willebrand 
  Tekort aan bloedplaatjes (trombopathie / trombopenie)
  Anders  

14. Heeft u wel eens een epileptische aanval gehad bij koorts of na een vaccinatie?   ja   nee
Zo ja, bel dan eerst met de medische informatielijn vaccineren van de GGD op 088 767 40 80.
Doe dit voordat u naar de afspraak komt.

Vul deze vraag alleen in als u 2 afspraken voor de vaccinatie tegen corona heeft gemaakt 
én u de 1e vaccinatie tegen corona al heeft gekregen:

15. Kreeg u na de 1e vaccinatie tegen corona allergische klachten?   ja   nee
Zo ja, welke?

  jeuk, roodheid of galbulten over uw hele lichaam
  dikke tong, lippen, keel of gezicht 
  moeite met ademen of benauwd 
  buikpijn, diarree, misselijk zijn of overgeven

Heeft u 1 hokje met klachten aangekruist? 
 U kunt gewoon naar de vaccinatie-locatie gaan. Daar krijgt u een gesprek met de arts 
of verpleegkundige, zodat uw vaccinatie goed gaat. 

 Let op: als de allergische klacht zó ernstig was dat u medicijnen moest gebruiken of  
medische hulp nodig had, bel dan met de medische informatielijn vaccineren van de GGD 
op het nummer 088 767 40 80. Zij vertellen u of de 2e vaccinatie door kan gaan. 

 Heeft u 2 of meer hokjes met klachten aangekruist?
Bel dan met de medische informatielijn vaccineren van de GGD op 088 767 40 80. 
Zij vertellen u of de 2e vaccinatie door kan gaan. 

ggdghor.nl

Let op: Heeft u een ziekte of gebruikt u medicijnen die niet in  
deze vragenlijst staan? Dan kunt u zich gewoon laten vaccineren. 
Informatie kunt u vinden op de website van het RIVM:  
rivm.nl/coronavaccinatie. Als u dan nog vragen heeft, dan kunt u bellen 
met de medische informatielijn vaccineren van de GGD op 088 767 40 80.
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Informatie over de vaccinatie
tegen corona
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Wat doet het vaccin?

Het vaccin beschermt u tegen het corona-virus. Door de vaccinatie maakt u 
antistoffen tegen het virus. Daardoor herkent uw lichaam het virus na de 
vaccinatie. Het lichaam kan het virus dan snel doden. U wordt niet ziek of 
minder ziek. 

1 of 2 vaccinaties
U krijgt 1 of 2 vaccinaties. Dat hangt af van welk soort vaccin u krijgt.  
Ook als u eerder positief bent getest op corona, krijgt u 1 vaccinatie.  
U krijgt de prikken in uw bovenarm.

Waarom een prik tegen corona?

Sommige mensen worden erg ziek van corona. Zij krijgen hoge koorts 
en hebben moeite met ademhalen. Vaak moeten ze naar het ziekenhuis. 
Ook kunnen ze heel lang moe blijven.

Informatie over het vaccin

Kijk op www.coronavaccinatie.nl/bijsluiters voor 
informatie over de verschillende vaccins.

Bent u zwanger?

Dan kunt u zich laten vaccineren tegen corona 
met het Pfizer- of Modernavaccin. Als u zwanger 
bent, heeft u meer kans om ernstig ziek te 
worden als u corona krijgt. 

Het vaccin is veilig voor u en uw ongeboren kind. 
Bel uw huisarts of verloskundige voor overleg als 
u vragen hebt.

Bijwerkingen

Net als bij andere vaccins kunt u klachten 
krijgen na de prik. 

• Pijn op de plek van de prik
• Hoofdpijn
• Moe zijn
• Spierpijn
• Koorts

Deze klachten duren meestal 1 tot 3 dagen. 
Deze bijwerkingen betekenen dat uw 
lichaam bezig is om antistoffen te maken 
tegen corona.

Heeft u veel klachten, bel dan uw huisarts.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters


Uw gegevens en het RIVM 

Het RIVM houdt bij welke mensen welke vaccinaties krijgen. Als u dat goed vindt, ontvangt het RIVM 

informatie over uw vaccinatie.  

Dat is belangrijk want: 

 Dan weet het RIVM hoeveel mensen een vaccinatie kregen.

Hoe meer mensen een vaccinatie hebben gekregen, hoe minder het virus zich kan

verspreiden en mensen ziek kan maken.

 Het RIVM doet ook het onderzoek naar hoe lang het vaccin werkt en hoe goed het werkt.

Als het RIVM uw gegevens heeft, kunnen ze contact met u opnemen als er nieuwe

informatie is over bijwerkingen.

Wat wil het RIVM van u weten? 

 Uw geboortedatum

 Uw burgerservicenummer

 Uw voornaam en achternaam

 Uw adres

 De datum en plaats van uw vaccinatie

 De naam van het vaccin en het nummer

Wat moet u doen? 

Als u via de computer een afspraak maakt, krijgt u een vraag of u het goed vindt dat het RIVM uw 

gegevens bewaart. U kunt ja of nee invullen. 

Als u belt, vragen wij dit.  

Als u niet wilt dat het RIVM uw gegevens bewaart, krijgt u wel gewoon de vaccinatie.  

Bewaren van uw gegevens 

Het RIVM bewaart uw gegevens 20 jaar. Dit staat zo in de wet. Alleen mensen die het 

vaccinatieprogramma uitvoeren, kunnen uw gegevens bekijken. Ook onderzoekers kunnen gegevens 

bekijken, maar dan alleen anoniem. Zij zien dus geen privé‐gegevens van u. 

U kunt ook later nog zeggen dat u niet meer wilt dat het RIVM uw gegevens bewaart. Ga dan naar 

mijn.rivm.nl/vaccinaties. U heeft uw DigiD nodig. 

Meer informatie 

Als u meer wilt weten over gebruik en veiligheid van uw gegevens, kijk dan op coronavaccinatie.nl.  


