
Beste vrijwilliger, 
 

Vorige week hebben onze medewerkers in het primaire proces uit alle regio’s bij voorrang de 
boosterprik gehad. Nu kunnen wij ook onze vrijwilligers de boosterprik aanbieden, mede gezien het 
feit dat zij ook ingezet (kunnen) worden in het primaire proces. 
De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona en dat de 
druk op de zorg daarmee verder toeneemt. 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. 

• De booster kan gegeven worden minimaal 6 maanden na afronding van de volledige 
basisvaccinatie of 6 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. 
 
Wanneer worden vrijwilligers gevaccineerd?  
Op de volgende data en locaties wordt gevaccineerd: 

• Dinsdag 14 december op de Losserhof, Ontmoetingscentrum (OC), van 13:00 tot 14:00 uur  

• Woensdag 15 december in Almelo, de ColckHof (via de hoofdingang), van 13:00 tot 14:00 uur  

• Donderdag 16 december op ‘t Bouwhuis, TafeltjeVier, van 13:00 tot 14:00 uur 
 
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 of als mailen niet lukt omdat u geen mailadres heeft, 
telefonisch contact opnemen met hen.  
 
Per uur kunnen maximaal 50 vrijwilligers worden gevaccineerd.  
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 (dit zit als bijlage bij deze mail) 

• Een ingevulde gezondheidsverklaring (dit zit als bijlage bij deze mail) 
 
Belangrijk: Kom tussen 13.00 en 14.00 uur voor uw vaccinatieafspraak! 
 
In de week van 24 januari 2022 vindt er nog een vaccinatieronde plaats. Hier volgt te zijner tijd meer 
informatie over. 

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