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Betreft: COVID-19 vaccinatie oproep aan mensen geboren in 1956 t/m 1960 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Afgelopen dagen ontving u van ons een oproep voor vaccinatie tegen het coronavirus met het 
AstraZeneca vaccin.  
 
Wij bemerken dat deze oproep bij velen van u vragen oproept en ook onrust veroorzaakt.  
 
We zitten nog steeds met z’n allen middenin een pandemie, en wij worden op de praktijk dagelijks 
geconfronteerd met de omvang en vaak ernstige gevolgen van een COVID-19 infectie. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren. Allereerst om te voorkomen 
dat u of uw naasten ernstig ziek worden, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan het 
“verlossen” van onze samenleving van de strakke coronamaatregelen.  
 
Het AstraZeneca vaccin heeft bijwerkingen, zoals elk ander vaccin of geneesmiddel. Er wordt met 
name veel gesproken over trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dit is 
natuurlijk een ernstige bijwerking, het komt echter zeer zelden voor. Een ernstig beloop van COVID-
19 komt veel vaker voor, en bij deze ziekte komt vaak trombose voor. Het vaccin beschermt goed 
tegen ernstige ziekte en daarmee dus juist ook tegen trombose. Wij delen dus de mening van de 
gezondheidsraad dat voor uw leeftijdsgroep de voordelen ruimschoots opwegen tegen de mogelijke 
nadelen.  
 
Sommige patienten overwegen te wachten op een ander vaccin, wat vanzelfsprekend ook 
bijwerkingen kan hebben. Of, en zo ja, wanneer u een ander vaccin aangeboden kunt krijgen is 
geheel onduidelijk. In de tussentijd loopt u risico alsnog COVID-19 op te lopen. 
 
Daarom roepen wij u op, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, zoveel mogelijk gehoor te geven 
aan de oproep u te laten vaccineren.  
 
Voor algemene vragen kunt u de site van het RIVM raadplegen www.rivm.nl , 
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/astrazeneca en 
https://www.thuisarts.nl/nieuws/prikken-van-astrazeneca-alleen-voor-mensen-van-60-jaar-en-ouder 
. 
 
Vragen die te maken hebben met uw specifieke gezondheidssituatie in relatie tot vaccinatie kunt u 
uiteraard aan ons stellen en zullen wij naar beste kunnen beantwoorden. Had u eerder contact met 
ons over uw specifieke situatie, dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Team Huisartsenpraktijk Zuid-West 

 


