
                                  Gezondheidschecklist Covid-19 vaccinatie (1e en 2e vaccinatie)

                                                          
Let op: het is erg belangrijk dat u onderstaande vragenlijst doorloopt vóórdat u naar de vaccinatielocatie 
komt, anders komt u mogelijk voor niets!

Beantwoord deze eerste vijf vragen op de dag van de vaccinatie
_________________________________________________________________________________________

1. Bent u in de afgelopen 4 weken positief getest op Corona? Ja  O Nee O
__________________________________________________________________________________________
2. Heeft u nu koorts van 38 graden Celsius of hoger? Ja  O Nee O
__________________________________________________________________________________________
3. Heeft u nu corona-gerelateerde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid, voerhoging of koorts, reuk- of smaakverlies? Ja  O Nee O
Zo ja, blijf dan thuis en laat u testen op Corona.

__________________________________________________________________________________________
4. Zit u nu in thuisquarantaine door Corona?  Ja  O Nee O

Redenen:
- U heeft contact gehad met iemand met Corona
- U heeft een melding via de coronaMelder-app gekregen
- U heeft een coronatest gedaan en wacht op de uitslag
- U bent in een oranje of rood reisgebied geweest

__________________________________________________________________________________________
5. Heeft u binnen 7 dagen voor of na de afspraak voor de coronavaccinatie een afspraak staan voor

een andere vaccinatie? Ja  O Nee O

   Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 1 t/m 5, dan moet u uw afspraak verzetten. Neemt u  
contact op met uw huisarts. T. 038 – 203 89 99 of (bij voorkeur) via Whatsapp 06 – 34 15 26 74.

__________________________________________________________________________________________
Operaties
__________________________________________________________________________________________
6. Wordt u binnen 2 dagen na de eerste óf de tweede ingeplande vaccinatie onder narcose

geopereerd? Ja  O Nee O

Als het antwoord ‘ja’ is op vraag 6, dan moet u uw afspraak verzetten tot na de operatie.  Neemt u  
contact op met uw huisarts. T. 038 – 203 89 99 of (bij voorkeur) via Whatsapp 06 – 34 15 26 74.

__________________________________________________________________________________________
Zwangerschap
__________________________________________________________________________________________
7. Bent u zwanger? Ja  O Nee O

Zo ja: heeft u informatie gekregen over de coronavaccinatie tijdens de 
zwangerschap? Ja  O Nee O
Nee: advies om eerst uw vaccinatiewens te bespreken met degene die u 
begeleidt tijdens de zwangerschap.
Ja: verzoek om uw vaccinatie te registreren op www.lareb.nl.

__________________________________________________________________________________________
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8. Heeft u eerder een ernstige allergische reactie gehad? Ja  O Nee O
Zo ja: overleg bij twijfel met uw huisarts of u zich kunt laten vaccineren en
bij akkoord verzoeken wij u dit nog te benoemen tijdens het vaccineren zodat
wij u extra goed in de gaten kunnen houden. Als u een EpiPen heeft, neemt u
deze dan mee.

__________________________________________________________________________________________
9. Heeft u borstkanker(gehad)? waarbij ook uw okselklieren zijn verwijderd? Ja  O Nee O

Zo ja: geeft u tijdens de vaccinatie aan in welke arm uw gevaccineerd wil/mag
worden.

__________________________________________________________________________________________
10. Gebruikt u antistollingsmedicatie / bloedverdunners? Ja  O Nee O

Zo ja: U mag gewoon gevaccineerd worden. 
Kijk onderaan deze checklist voor aanvullende informatie.

__________________________________________________________________________________________
11. Bent u bij de trombosedienst onder behandeling? Ja  O Nee O

Zo ja: neemt u vóór de vaccinatie contact op met de trombosedienst.
Zij bespreken met u of de vaccinatie op uw afspraakdatum kan plaatsvinden.

__________________________________________________________________________________________
12. Heeft u een stollingstoornis zoals Hemofilie / Ziekte von Willebrand /

Trombopathie/trombopenie / andere stollingsstoornis? Ja  O Nee O
Zo ja: neemt u contact op met uw behandelend specialist met de vraag
of u gevaccineerd mag worden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

__________________________________________________________________________________________
13. Heeft u epilepsie én heeft u in het verleden een epileptische aanval gehad bij

koorts of na een vaccinatie? Ja  O Nee O
Zo ja: overleg met uw behandelend specialist of huisarts of u gevaccineerd
mag worden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

__________________________________________________________________________________________

Let op:   staat uw medische situatie niet in deze checklist? Dan kunt u zich gewoon laten vaccineren!  

Bloedverdunners / antistollingsmiddelen

Apaxiban (Eliquis) / Dabigatran (Pradaxa) 4 uur na inname kunt u gevaccineerd worden.
Nadien stevig afdrukken.

Acenocoumarol Bij stabiele INR > nadien stevig afdrukken.
Bij instabiele INR > de INR dient onder de 3,5 te zijn. 
Nadien stevig afdrukken.

Edoxaban (Lixiana) / Rivoroxaban (Xarelto) Bij voorkeur 12 uur na inname (of anders zo lang 
mogelijk). Nadien stevig afdrukken.

Acetylsalicylzuur (Aspro, Apirine, Alka-Seltzer)
Carbasalaatcalcium (Ascal)
Clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix)
Dipyridamol (Persantin)
Fraxiparine / Heparine / Nadroparine injectie

Na de vaccinatie 2 minuten stevig afdrukken.
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