
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief. In deze brief vindt u informatie over de boostervaccinatie-
veegronde en de nieuwe afspraken over het dragen van mondkapjes. 
   

Boostervaccinatie-veegronde 

Op donderdag 20 januari a.s. is er een boostervaccinatie-veegronde in Losser in het 
Ontmoetingscentrum (OC) van 9.00 tot 17.00 uur. Hiervoor kunnen ook vrijwilligers én hun 
huisgenoten (van 18 jaar of ouder) zich inschrijven. De vaccinatie wordt gezet met het mRNA vaccin 
Pfizer/BioNTech. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Voor meer 
informatie over de boostervaccinatie verwijzen we u naar Boostervaccinatie COVID-19 | RIVM. 
 
Wie komt voor de boostervaccinatie in aanmerking? 
U komt in aanmerking voor een boostervaccinatie mits u aan de volgende selectie criteria voldoet:  

• U bent 18 jaar of ouder.  

• U bent (geregistreerd) vrijwilliger bij De Twentse Zorgcentra of een huisgenoot daarvan. 

• De booster kan gegeven worden minimaal 3 maanden na afronding van de volledige 
basisvaccinatie of 3 maanden na het doormaken van een Covid-infectie indien deze 
plaatsvond na de volledige basisvaccinatie.  

• Er moet minimaal 1 week tussen de boostervaccinatie en de griepprik zitten. 
 
Hoe maakt u een afspraak voor de boostervaccinatie? 
Als u gebruik wilt maken van het aanbod om de boosterprik te ontvangen, dan kunt u een mail 
sturen naar één van de vrijwilligerscoördinatoren ada.weelink@detwentsezorgcentra.nl of 
paula.oudehengel@detwentsezorgcentra.nl.  
Vermeld daarin de naam (namen) van degene die gevaccineerd wil(len) worden. Geef ook 2 
mogelijke tijden aan waarop u donderdag 20 januari zou kunnen komen (bijvoorbeeld tussen 9.00 en 
10.00 uur en tussen 12.00 en 13.00 uur). Stel dat het ene tijdvak vol is, dan kunt u nog in het andere 
tijdvak terecht. De vrijwilligerscoördinatoren melden u dan aan voor de boostervaccinatie. 
Vervolgens ontvangt u een bevestiging via de mail van de afgesproken tijd en ook een mail (24 uur 
van tevoren) met een aantal formulieren (toestemmings- en gezondheidsverklaring) om ingevuld 
mee te nemen naar de vaccinatie. 
Mocht u geen mailadres hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de 
vrijwilligerscoördinatoren.  
 
Denk eraan dat u na het prikken 15 minuten moet blijven in verband met het risico op bijwerkingen. 
 
Wat moet u meenemen naar de vaccinatieafspraak? 

• Registratie van de vorige vaccinaties of de QR-code voor controle van de vaccinatiedatum.  

• Paspoort of ID kaart met uw BSN nummer 

• Een ingevulde toestemmingsverklaring (ontvangt u 24 uur van tevoren per mail) 

• Een ingevulde gezondheidsverklaring (ontvangt u 24 uur van tevoren per mail) 
 

Belangrijk: Kom op tijd voor uw vaccinatieafspraak! 
 
Boostervaccinatie zichtbaar maken in CoronaCheck-app 
Om het bewijs van de boostervaccinatie zichtbaar te maken via uw CoronaCheck-app moet u het 
volgende doen: 

- Open de app en klik op het plusje rechts bovenin 
- Dan klikt u op vaccinatiebewijs en logt u in met uw DigiD 

 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie
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Vervolgens worden uw gegevens opgehaald en komt de datum van de boostervaccinatie bij de lijst 
van vaccinaties te staan. Het RIVM heeft tijd nodig om de registratie te verwerken. Bent u via De 
Twentse Zorgcentra gevaccineerd? En hebt u een week ná uw prik nog geen nieuwe datum erbij 
gekregen na het doorlopen van de juiste stappen? Stuur dan een mail 
naar secmeddienst@detwentsezorgcentra.nl.  

 
Mondkapjes type 2 verplicht 
De Omikronvariant is zeer besmettelijk. Daarom gebruiken we bij De Twentse Zorgcentra vanaf nu 
alleen mondkapjes type 2. Draag gedurende de hele periode dat u op een zorglocatie aanwezig bent 
een mondkapje (en niet alleen bij contacten binnen de 1,5 meter). Wissel uw mondkapje na 
maximaal 4 uur dragen in voor een nieuw exemplaar. En tenslotte: zet uw mondkapje niet steeds op 
en af en kom er zo weinig mogelijk met uw vingers aan. Deze afspraken gelden ook voor alle 
medewerkers in de zorg en voor alle andere bezoekers van een zorglocatie.  
Wij hopen dat we hierdoor met minder besmettingen te maken krijgen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur 
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