
 

Onze top 5 vragen aan de telefoon 
 

1. Wanneer word ik gevaccineerd?  

2. Ik behoor tot een risicogroep, krijg ik voorrang? 

3. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

4. Ik heb me niet laten inenten bij de huisarts met het Astra Zeneca vaccin. Kan ik een ander vaccin 

krijgen? 

5. Ik kan niet inloggen met mijn DigiD voor het maken van een vaccinatie-afspraak. Wat nu? 

 

 
1. Wanneer word ik gevaccineerd? 

Mensen boven de 60 hebben allemaal een uitnodiging gehad. De groep tussen 60 en 65 is door de huisarts 
gevaccineerd. En ook de thuiswonenden zijn door de huisarts geprikt. De GGD heeft verder iedereen boven de 
65 uitgenodigd. Nu zijn dus de mensen jonger dan 60 jaar aan de beurt. Het kan nog veranderen omdat 
mensen met risicofactoren voorrang krijgen en de komende weken gevaccineerd gaan worden waardoor de 
planning nog uit kan lopen. 
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2. Ik behoor tot een risicogroep, krijg ik voorrang? 

Ja. Risicogroepen worden zeer binnenkort door een mailingbedrijf opgeroepen. Wanneer dat is horen we als 
huisarts pas een dag voordat de brieven verstuurd worden. U kunt pas een afspraak maken als u een brief 
heeft. Verzending vindt plaats in overleg met de plaatselijke GGD zodat het call center van de GGD alles ook 
aankan. We zetten op onze website en op facebook (wanneer wij het te horen krijgen) de datum wanneer de 
brieven worden verstuurd. Risicopatiënten zijn mensen onder de 60 die ook altijd een uitnodiging voor de 
griepprik krijgen. Mensen met suikerziekte, hartaandoeningen, longaandoeningen, bepaalde vormen van 
kanker of een afweerstoornis. Krijgt u geen uitnodiging en valt u wel onder de hoog risico groepen dan mag u 
ons bellen. U moet dus eerst de datum afwachten waarop de brieven worden verstuurd voordat u ons belt. 
Partners, Huisgenoten of mantelzorgers van kwetsbare patiënten krijgen geen voorrang bij het vaccineren en 
kunnen dus ook niet met dezelfde uitnodiging meteen een afspraak maken. 
 

 

 



 
3. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 

Nee, u kunt niet kiezen. Het wordt Pfizer, Moderna of Janssen. Alle vaccins zijn prima. Het beste vaccin is het 
vaccin dat je het eerste kunt krijgen. Alleen met massaal vaccineren komen we hier uit. Kijk maar naar 
Engeland. Wij hebben vertrouwen in het RIVM en het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.  
 

 
4. Ik heb me niet laten inenten bij de huisarts met het Astra Zeneca vaccin. Kan ik een ander vaccin 

krijgen? En zo ja, wanneer? 

Als je Tussen de 60 en 65 en je hebt je niet door de huisarts laten inenten met Astra Zeneca, dan moet je 
wachten. Het is onduidelijk wanneer er weer mogelijkheden zijn om je alsnog met een ander vaccin te laten 
vaccineren. Dat zal in elk geval na juli/augustus zijn. 
 

 
5. Ik kan niet inloggen met mijn DigiD voor het maken van een vaccinatie-afspraak. Wat nu? 

Kun je niet inloggen, bel dan met het nummer van de landelijke GGD. 0800 - 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 
uur). 


