
Vragen en antwoorden betreft de uitnodiging voor de 90-plussers 

 

• Wie vult de gezondheidsverklaring in?  

De gezondheidsverklaring wordt door de patiënt zelf, eventueel met hulp van familie of andere 

mantelzorg, ingevuld. Zoals u ziet wijst de gezondheidsverklaring zichzelf.  

 

• Wat als een patiënt bij een trombosedienst onder behandeling is?  

De patiënt maakt een telefonische afspraak met de GGD voor vaccinatie. De callcentermedewerker 

plant de afspraak twee weken in de toekomst en vraagt de patiënt om voorafgaand aan de vaccinatie 

contact op te nemen met de trombosedienst of hij/zij gevaccineerd kan worden en of er nog 

maatregelen genomen moeten worden. De patiënt wordt alleen gevaccineerd na contact met de 

trombosedienst.  

 

• Wat als een patiënt antistollingsmedicatie gebruikt?  

Bij gebruik van antistollingsmedicatie mag een afspraak gemaakt worden voor vaccinatie op de GGD-

vaccinatielocatie. Patiënten die onder behandeling zijn bij een trombosedienst, zie antwoord 

hierboven.  

 

• Hoe komt de patiënt aan een medicatieoverzicht? 

 De patiënt kan, als ze hier nog niet over beschikken, een medicatieoverzicht opvragen bij de 

apotheek.  

 

• Hoe is vervoer geregeld?  

Het kan zijn dat het voor de patiënt moeilijk is om naar de vaccinatielocatie te gaan. In dat geval kan 

de patiënt een begeleider meenemen. Heeft de patiënt hier vragen over, dan kan de patiënt dit 

aangeven tijdens het maken van een afspraak met de GGD. De GGD verwijst de patiënt dan door 

naar het juiste loket. Heeft u contact met de patiënt, dan kunt u samen met de patiënt 

vervoersmogelijkheden bespreken: Als de patiënt geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kan 

de patiënt hulp vragen aan iemand die hij/zij kent. Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en 

organisaties. Als de patiënt wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of 

Valys-vervoer dan kan de patiënt deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen. De patiënt 

moet dan zo snel mogelijk na het maken van de afspraak de rit boeken.  

 

• Wanneer is vaccinatie aan huis voor niet-mobiele patiënten mogelijk?  

De mogelijkheden voor vaccinatie aan huis worden nog onderzocht. Mensen die niet naar de GGD-

vaccinatielocatie kunnen gaan, moeten hier dus op wachten. 


