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Betreft: Uitnodiging voor mensen uit de hoog risicogroep met 
morbide obesitas (BMI >40) 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Er ligt een vaccin tegen corona voor u klaar, omdat u valt binnen de hoog 
risicogroep van mensen met morbide obesitas (BMI >40). In deze brief 
leest u hoe u gemakkelijk een afspraak kunt maken. U kiest zelf of u de 
vaccinatie wilt. Het is gratis.  
 
Heeft u al een vaccinatie tegen corona gehad? Dan mag u deze brief 
weggooien. 
 
Een afspraak maken kan via de telefoon:  
Een afspraak maken via de telefoon (van 8.00 – 20.00 uur): 

• Zoek uw burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, 
op uw ID-kaart en in uw rijbewijs.  

• Bel 088-2202772 (normale belkosten). 
• Toets de cijfers 74039 in. 
• Beantwoord vragen over uw gezondheid. 
• Spreek een datum en tijd af. 
• U ontvangt een email met de afspraak. 

 
U kunt een afspraak maken vanaf donderdag 15 april 12.00 uur. Als u 
voor maandag 19 april een afspraak maakt, krijgt u voorrang bij de GGD. 
Als u ziek bent of binnen 2 dagen een operatie krijgt, moet u wachten met 
een afspraak maken tot u weer beter bent.  
 
Vragen over uw gezondheid 
Als u een afspraak maakt, stellen we u vragen over uw gezondheid.  
Bij deze brief zit ook een vragenlijst. Vul deze thuis in en neem mee naar 
de afspraak. 
 
Waar krijgt u de vaccinatie? 
De vaccinatie krijgt u bij de GGD. Als u de afspraak maakt, krijgt u bericht 
waar u heen moet.  
 
Hoeveel vaccinaties? 
U krijgt 2 prikken. Als u de afspraak maakt, krijgt u direct een afspraak 
voor de eerste en de tweede vaccinatie. 
 
Bent u in de afgelopen 6 maanden positief getest op corona? Dan krijgt u 
maar 1 prik. Vertel dit bij het maken van uw afspraak. 
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Belangrijk voor de afspraak 
• Draag een mondkapje. 
• Doe kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm bloot kan 

maken. 
• Neem deze brief (digitaal of geprint) mee. 
• Neem de ingevulde vragenlijst mee. 
• Neem uw identiteitsbewijs mee. Bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of 

ID kaart. 
• Kom het liefst alleen. Heeft u hulp nodig dan mag u iemand 

meenemen. 
 
Hoe kom ik naar de vaccinatielocatie? 
Het kan zijn dat het voor u moeilijk is om naar de GGD te komen. Als u 
geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan 
iemand die u kent. U mag een begeleider meenemen.  
 
Daarnaast zijn er vrijwillige organisaties voor vervoer, zoals ANWB 
AutoMaatje. Als u wel eens gebruik maakt van gemeentelijke  
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer dan kunt u deze gebruiken om 
naar de GGD te komen. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na het maken 
van de afspraak. Als het niet lukt om vervoer te regelen, adviseert uw 
huisarts dat u belt met 0800-1351.  
 
Meer informatie? 
Bij deze brief zit meer informatie over de vaccinatie. Of kijk op de website 
www.coronavaccinatie.nl. Hier vindt u ook de bijsluiter van het vaccin. U 
kunt ook bellen naar het informatienummer 0800-1351 (normale 
belkosten). Let op: Voor het maken van een afspraak belt u naar 088-
2202772. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
J.A. van Vliet, arts, 
Programmamanager coronavaccinatie RIVM 

http://www.coronavaccinatie.nl/



