
 

SPOEDbericht COVID19 vaccinatie zaterdag 10 april 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen mogen Nederlanders in de leeftijd jonger dan 60 jaar 

niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca vaccin. 

Dit betekent voor ons als huisartsenpraktijk te IJsselmuiden dat we op zaterdag 10 april minder 

patiënten kunnen vaccineren dan dat wij uitgenodigd hebben. 

 

Vanavond om 18.45 uur gaf minister Hugo de Jonge te kennen dat de huisartsen vanwege het 

overschot aan vaccins ook patiënten van 65 jaar en ouder mogen vaccineren met het AstraZeneca 

vaccin.  

 

Daarom ontvangt u van ons, op de valreep, deze uitnodiging om u morgen zaterdag 10 april te laten 

vaccineren. 

 

- geboortejaar 1955: tussen 11.00 en 12.00 uur 

- geboortejaar 1954: tussen 13.00 en 14.00 uur 

- geboortejaar 1953: tussen 14.00 en 15.00 uur 

- geboortejaar 1952: tussen 15.00 en 16.00 uur 

 

Wij willen u vragen om u zoveel mogelijk aan het tijdvak te houden. Lukt dit echt niet, dan bent u 

welkom tot 16.00 uur. 

 

Locatie: Hoeksteen, Goudplevier 103 te IJsselmuiden (hoofdingang). 

 

Als u gebruik wilt maken van het aanbod, vragen wij u het volgende mee te nemen: 

 

- ingevulde gezondheidschecklist (als bijlage aan deze mail toegevoegd) 

- geldig ID-bewijs 

 

Mocht u geen mogelijkheid hebben om de bijlage te printen en in te vullen, dan krijgt u de 

mogelijkheid om dit alsnog te doen in de Hoeksteen. Geeft u dit bij binnenkomst dan even door aan de 

assistente. 

Een geldig ID-bewijs hebben wij nodig voor de identificatie, zodat wij kunnen controleren of u er 

inderdaad voor in aanmerking komt om op dit moment te worden gevaccineerd. 

 

Bent u 10 april niet in de gelegenheid om te komen, of leest u deze mail te laat, dan kunt u binnen 

twee of drie weken opnieuw een uitnodiging verwachten van uw huisarts of GGD. 

Wij vaccineren op dit moment alleen met het AstraZeneca vaccin. 

 

Wij realiseren ons dat deze mail op een zeer laat tijdstip aan u verzonden wordt, maar wij zijn van 

mening dat het goed is om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om zich te laten 

vaccineren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huisartsen IJsselmuiden 

L.W. Brouw 

Dr. I. Drion 

Dr. E. van Herk 

S. Steendijk 

E. Voskamp 

G. Wouters 

 

 

Wilt u geen vaccinatie of bent u inmiddels gevaccineerd: wilt u dat ons dan laten weten via 

whatsapp 06-34152674 onder vermelding van uw naam en geboortedatum. 

Wij reageren niet op sms of belcontact naar dit mobiele nummer! 

 


