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Soest, 14 januari 2021 
 
Onderwerp: Uitnodiging coronavaccinatie 
Kenmerk: 20210114JN/LB 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari jl. werd goed nieuws aangekondigd; in 
verpleeghuizen, dus ook binnen onze locaties, wordt op korte termijn gestart met het 
vaccineren tegen het coronavirus. Middels deze brief nodig ik u uit voor deze vaccinatie. 
Daarnaast geven we u actuele informatie.  
 
Waarom vaccineren? 
Het corona is een ziekte die zeer ernstig kan verlopen en men kan er zelfs aan overlijden. 
Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid. 
De vaccinatie beschermt tegen het coronavirus.  
 
Met welk vaccin wordt uw naaste gevaccineerd? 
Het vaccin dat wordt gebruikt om u te vaccineren is Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Dit 
vaccin is reeds ingezet voor het vaccineren van de zorgmedewerkers in de 
verpleeg(huis)zorg en wordt ook ingezet voor cliënten binnen de gehandicaptenzorg. Meer 
informatie over dit vaccin en de werking ervan vindt u in de bijlage.  
 
Hoe werkt de vaccinatie? 
Wanneer u wordt gevaccineerd, krijgt u twee keer een vaccinatie, met een tussenpoos van 
drie weken. De vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het 
coronavirus. Het lichaam is zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als iemand na de 
vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat hij of zij minder ernstig ziek 
wordt. Ook als iemand corona heeft gehad, is vaccineren zinvol.  
 
Is het coronavaccin veilig? 
De vaccinatie tegen het coronavirus is uitgebreid getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen 
en vaccinaties. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd. De veiligheid van het vaccin 
wordt ook de komende jaren nog zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. U kunt wel eventuele 
bijwerkingen krijgen, zoals hoofpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. De bijwerkingen 
gaan binnen enkele dagen vanzelf weer over.   
 
Wanneer en waar krijgt uw naaste de vaccinatie? 
Het starten met vaccineren binnen onze locaties begint op korte termijn. Omdat u, als 
bewoner, valt onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde wordt u hiervoor 
uitgenodigd. Binnen een aantal locaties wonen ook bewoners die vallen onder behandeling 
van een eigen huisarts. Zij worden binnenkort door hun huisarts uitgenodigd.  
 
Op dit moment hebben wij nog geen definitieve planning voor het vaccineren. Dit heeft te 
maken met het bestellen en leveren van de vaccins. Zodra dit duidelijk is, wordt deze 
planning gemaakt en ontvangt u hierover meer informatie. Het vaccineren vindt in ieder 
geval plaats op de locatie waar u woont, zodat u niet hoeft te reizen.  
 
Toestemming  
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Voor iedereen in Nederland geldt dat de vaccinatie gratis is en vrijwillig. Vindt u het lastig 
een goede keuze te maken? Dan raden wij u aan dit te bespreken met uw naasten. 
Wanneer u zich wilt laten vaccineren, dan moet u hiervoor toestemming geven.  
 
Wanneer u toestemming geeft, kunt u dit aangeven in het toestemmingsformulier bij deze 
brief. Ook vragen wij uw toestemming de gegevens door te mogen geven aan het RIVM. U 
kunt dit aangeven in hetzelfde toestemmingsformulier. In de bijlage ‘informatie over de 
registratie’ leest u hier meer over.  
 
Vervolgens is het belangrijk dat u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terugstuurt. 
Dat kan door:  
 

- het toestemmingsformulier in te scannen of te fotograferen. Vervolgens kunt u deze 
digitaal versturen naar: medischsecretariaat@lyvore.nl 

- het toestemmingsformulier in de bijgevoegde antwoordenvelop per post te versturen 
naar:  
Lyvore 
t.a.v. medisch secretariaat 
Antwoordnummer 770 
3800 VB Soest 
 

- het toestemmingsformulier af te geven aan een medewerker van het zorgteam.  
 
Wilt u meer weten? 
Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u op de landelijke website 
coronavaccinatie.nl of u kunt bellen naar het landelijke nummer van de GGD: 0800-1351. 

Op onze websites www.iszdebrug.nl, www.debilthuysen.nl of www.lyvore.nl vindt u ook veel 
informatie en handige links terug. Uiteraard kunt u ook terecht bij de corona helpdesk, via 
corona@iszdebrug.nl, corona@debilthuysen.nl of corona@lyvore.nl, of telefonisch via 033 
46 00 507. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit met de behandelend arts. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jelly Nooi 
coördinerend arts vaccinaties 
 
 
 
Bijlagen:  

- Uitleg over de vaccinatie  

- Bijsluiter vaccin (‘vaccin-in-het-kort’) 

- Informatie over de registratie  

- Toestemmingsformulier 

- Antwoordenvelop (in de versie die u per post ontvangt)  
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