- Informatie van uw HuisartsBetreft: AstraZeneca Vaccin

Nijmegen, april 2021

Het AstraZeneca Vaccin is nu beschikbaar voor alle mensen tussen de 60 en 75 jaar.
Indien u tussen de 60 en 65 jaar bent ontvangt u vanuit Huisartsenpraktijk Hypericon per post een uitnodiging.
Het besluit om u wel of niet te laten vaccineren is uw eigen keuze. Om aan de wettelijke informed consent te
voldoen, vinden wij het onze plicht om u toegang te geven tot de meest recente medische informatie.
Heeft u na deze informatie nog vragen, dan kunt u een afspraak maken.
Op de website van thuisarts.nl staan de verschillende vaccins beschreven met uitleg over de werkingen,
bijwerkingen, voor- en nadelen van vaccineren.
Wij raden uw aan om deze informatie volledig te lezen.
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen
Hoe gaat het praktisch in zijn werk
Als uw leeftijd of risicogroep aan de beurt is, krijgt u per post een uitnodiging toegestuurd.
De huisartsenpraktijk krijgt de vaccins vanuit de overheid toegestuurd.
In de huisartsenpraktijk is momenteel maar 1 type vaccin (AstraZeneca) beschikbaar.
Bij de oproep vindt u onder andere:
-

Gezondheidsverklaring, graag thuis invullen en meenemen naar de vaccinatie.
Na de eerste vaccinatie krijgt u een vaccinatie paspoort mee, neemt u deze ook weer mee naar de
tweede vaccinatie met een (nieuw) ingevulde gezondheidsverklaring.
Op de oproepkaart kunt u aankruisen of u akkoord gaat met het doorgeven van uw vaccinatie aan de
database van het RIVM.

Vanwege het risico op een allergische reactie vragen we u 15 minuten in een wachtruimte plaats te nemen
voordat u weer kunt vertrekken.
Voor mensen die eerder een allergische reactie hebben gehad, is deze tijd 30 minuten.
Er is tijdens het vaccineren voldoende medisch personeel aanwezig.
Als u 1 van deze bloedverdunners gebruikt: rivaroxaban , edoxaban , apixaban of dabigatran :




Zorg dat u deze bloedverdunner 6 uur (of nog langer) voor de prik slikt.
Wacht na de prik minimaal 1 uur met het slikken van uw bloedverdunner.
Voor de overige bloedverdunners zijn er geen extra maatregelen.

Extra advies als u bij de trombosedienst onder controle bent:
Geef zo snel mogelijk de datum van uw prik door aan uw trombosedienst. De trombosedienst kan dan zorgen
dat u de prik veilig kunt krijgen. Soms is daarvoor een extra controle van uw bloed nodig (van uw INR waarde).
Voor een goede werking is het nodig om een tweede vaccinatie te krijgen. Deze tweede vaccinatie moet
worden toegediend tussen de 4 en 12 weken (28 tot 84 dagen) na de eerste dosis.
Vanaf 15 dagen na het 2e vaccin heeft uw lichaam voldoende antistoffen aangemaakt.
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Om uw afspraak voor de coronavaccinatie te plannen gaat u naar
https://www.vaccinatieplanner.nl/praktijk/374/
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Klik op log in als patiënt.
De pincode van de praktijk is: 6583 druk vervolgens op opslaan
Uw patiëntnummer vindt u op de uitnodiging onder de barcode, vul vervolgens uw
geboortedatum in en uw emailadres waarop u de afspraakbevestiging wil
ontvangen. Druk op opslaan.
Maak een keuze uit de openstaande tijdsloten en kies uw eerste tijdslot voor de
eerste vaccinatie
Maak een keuze uit de openstaande tijdsloten en maak een keuze voor de tweede
vaccinatie
LET OP! UW AFSPRAAK WORDT NIET GEBOEKT ALS U NIET DE BEIDE AFSPRAKEN
MAAKT!
U ziet in het scherm uw datum en tijdstip van de afspraken, ook krijgt u deze op het
ingegeven mailadres toegezonden.

Mocht u de afspraak willen wijzigen of annuleren dit kan tot 24 uur voor uw afspraak.
 U gaat naar bovengenoemde website vervolgens volgt u wederom stap 1 t/m 3
 U ziet dan uw geplande afspraak
 Druk op wijzigen om een nieuw tijdslot te kiezen, u start op punt 4 van bovenstaande
lijst. Druk op verwijderen als u de afspraak wilt annuleren
 Wilt u korter dan 24 uur uw afspraak wijzigen of annuleren, neem dan contact op met de
assistente.

Zijn er geen tijdsloten meer beschikbaar, klik dan op de knop “Aanmelden wachtlijst”.
U krijgt een mail ter bevestiging van uw inschrijving op de wachtlijst en zodra er een nieuw tijdslot beschikbaar
komt, wordt u hiervan per mail op de hoogte gesteld.

