
Let op: 
Ook tijdens corona gaat 
de vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte door!
  



Er worden nog steeds mensen in Nederland ernstig ziek door de meningo-
kokkenbacterie. Met een vaccinatie bescherm je jezelf en anderen. Het is 
daarom belangrijk om de vaccinatie tegen meningokokkenziekte te halen, 
ook nu we met het coronavirus te maken hebben. Binnenkort ontvang je van 
de jeugdgezondheidszorg in jouw buurt een uitnodiging. 

Veilig bezoek aan jeugdgezondheidszorg 
Op de website van jouw JGZ-organisatie kun je lezen aan welke coronamaat-
regelen je je moet houden als je de vaccinatie komt halen. Je hebt geen 
coronapas of -toegangsbewijs nodig voor de vaccinatielocatie. Bel voor een  
nieuwe afspraak als je ziek bent of als je twijfelt of je kan komen. De artsen  
en verpleegkundigen doen er alles aan om je veilig te vaccineren.  

Rijksvaccinatieprogramma en coronavaccinatie
Heb je pas een coronavaccinatie gekregen? Vertel dit dan aan de artsen en 
verpleegkundigen. Zorg dan dat er minimaal veertien dagen tussen die vaccinatie 
zit en de meningokokkenvaccinatie. Heb je nog geen coronavaccinatie gehad en 
wil je die wel? Haal dan eerst de meningokokkenvaccinatie. En plan de afspraak 
voor de coronavaccinatie minimaal veertien dagen daarna.

Uitstel van de afspraak
Kom niet naar de afspraak als:
• je korter dan 14 dagen geleden een coronavaccinatie hebt gekregen
•  jij of je begeleider klachten hebben die kunnen passen bij het coronavirus 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak)

• je in isolatie bent omdat je positief bent getest op corona
• jij of je begeleider in quarantaine zijn.

Bel voor een nieuwe afspraak met de GGD of het CJG (Jeugdgezondheidszorg).
Meer informatie en veelgestelde vragen op rijksvaccinatieprogramma.nl 
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De zorg voor morgen begint vandaag

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl
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