
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief. In deze brief vindt u informatie over de boostervaccinatie, 
de persconferenties van 14 en 18 december en de routekaart voor verwanten/vrijwilligers. 
   

Boostervaccinatie 
In de persconferentie van 14 december is gemeld dat de booster na 3 maanden in plaats van na 6 
maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting gegeven kan worden. Wij 
hebben daarom besloten, in overleg met onze medische afdeling, om dit jaar nog een extra 
mogelijkheid te organiseren om de boostervaccinatie te ontvangen.  
 
Op donderdag 30 december a.s. vindt er een boosterprikdag plaats in Losser in het 
Ontmoetingscentrum (OC) van 7.00 tot 19.00 uur. Hiervoor kunnen ook onze vrijwilligers en hun 
huisgenoten zich aanmelden. Er worden die dag ruim 2000 boosterprikken gezet. Wederom een 
enorme prestatie van al onze praktijkverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen, administratieve 
medewerkers en het secretariaat medische dienst om dit allemaal in een dag georganiseerd te 
krijgen. 
 
De boostervaccinatie moet voorkomen dat cliënten en medewerkers ziek worden 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 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 30 december zou kunnen komen (bijvoorbeeld tussen 9.30 
en 10.00 uur en tussen 12.00 en 12.30 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 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 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie
mailto:ada.weelink@detwentsezorgcentra.nl
mailto:paula.oudehengel@detwentsezorgcentra.nl


• Een ingevulde toestemmingsverklaring  

• Een ingevulde gezondheidsverklaring 
 
Belangrijk: Kom op tijd voor uw vaccinatieafspraak! 
 
In de week van 24 januari 2022 vindt er nog een vaccinatieronde plaats. Hier volgt te zijner tijd meer 
informatie over. 

 
Persconferentie 18 december 
De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor 
iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 
december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De maatregelen die 
daarbij horen, komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen 
gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor u bij 
anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Wij doen niet méér dan de overheid. Wij nemen op 
dit moment geen extra maatregelen voor onze organisatie, maar sluiten ons aan bij de maatregelen 
van de overheid. Klik hier voor alle informatie n.a.v. de persconferentie.  

 
Routekaart 
We hebben de routekaart voor verwanten/vrijwilligers aangepast aan de actuele situatie in 
Nederland. Qua maatregelen houden we ons aan deze routekaart. Het is niet de bedoeling dat er 
naar eigen inzicht extra maatregelen worden toegevoegd.  
De routekaart voor verwanten/vrijwilligers vindt u in de bijlage. 

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

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/18/verspreiding-omikron-vertragen-nederland-in-lockdown

