
 

 

GEZONDHEIDSVERKLARING 
Voor de eerste vaccinatie met het Comirnaty-vaccin van BioNTech/Pfizer 
 
Let op: het is erg belangrijk dat u onderstaande vragenlijst doorloopt vóórdat u naar de 
vaccinatie-locatie komt. Anders komt u mogelijk voor niets. U mag deze vragenlijst 
printen, maar u kunt hem ook ingevuld meenemen op een telefoon, laptop of tablet. 
 
Beantwoord deze vragen op de dag van de vaccinatie. 
 

Corona 
  Ja Nee 
1. Bent u in de afgelopen 4 weken positief getest op corona? ☐ ☐ 

2. Heeft u nu koorts van 38.5 graden Celsius of hoger?  ☐ ☐ 
3. Heeft u nu andere corona-gerelateerde klachten en/of zit u in 

quarantaine?  
☐ ☐ 

 
Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 1 t/m 3, heeft u eerst een negatieve coronatest 
nodig en moet uw periode van quarantaine verlopen zijn. Annuleer in dit geval uw afspraak en 
bel later opnieuw met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-1533 om de vaccinatie-
afspraak alsnog in te plannen. 
 

 

Operaties 
  Ja Nee 
4. Is er voor u in de komende 4 weken een operatie gepland? ☐ ☐ 
 
Als het antwoord ‘ja’ is op vraag 4, kunt u uw afspraak verzetten en na uw operatie opnieuw 
inplannen. Bel voor het verzetten met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-1533. 
 

 

Medisch 
  Ja Nee 
5. Bent u zwanger of bezig met een IVF-behandeling? ☐ ☐ 
6. Valt u regelmatig flauw?  ☐ ☐ 
7. Bent u onder behandeling of controle bij een arts? ☐ ☐ 

 Zo ja: Wat is de reden van de behandeling? 
 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

Wat is de naam van uw arts? 
 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

8. Heeft u eerder een ernstige allergische reactie gehad op medicatie of 
een vaccinatie?   

☐ ☐ 

 Zo ja: Bent u daarvoor behandeld? ☐ ☐ 
Draagt u een EpiPen of geneesmiddelenpaspoort bij u? ☐ ☐ 

  



 

 

 Ja Nee 
9. Heeft u eerder bijwerkingen gehad van een vaccinatie?  ☐ ☐ 

 Zo ja: Welke bijwerkingen waren dat? 
 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
Om welk vaccin ging het? 
 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
Op welke datum gebeurde dit? 
 
Klik of tik om een datum in te voeren. 
 

10. Heeft u kanker? ☐ ☐ 
 Zo ja: Wat is de datum van uw laatste kuur/bestraling? 

 
Klik of tik om een datum in te voeren. 
 

11. Heeft u last van epilepsie? ☐ ☐ 
12. Heeft u last van een stollingsstoornis?  ☐ ☐ 

 Zo ja welke: Hemofilie  ☐ ☐ 
Ziekte van Von Willebrand ☐ ☐ 
Anders ☐ ☐ 

13. Gebruikt u antistollingsmedicatie?  ☐ ☐ 
 Zo ja: Welk medicijn en welke dosering? 

 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

14. Heeft u Hiv/Aids of een andere afweerstoornis?  ☐ ☐ 
 Zo ja welke: Hiv/Aids ☐ ☐ 

Andere afweerstoornis   ☐ ☐ 
15. Gebruikt u een afweerremmend medicijn?  ☐ ☐ 

 Zo ja: Welk medicijn en welke dosering? 
 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

 
Als het antwoord ‘ja’ is op een van de vragen 5 t/m 15, is het belangrijk dat u overlegt met uw 
huisarts of behandelend arts of deze vaccinatie in uw situatie verstandig is. Doe dit voordat u 
naar de afspraak komt.   
 
 Vindt uw arts de vaccinatie niet verstandig? 

Annuleer dan uw afspraak via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-1533. 
 Vindt uw arts het vaccineren geen probleem? 

Neem dan aanvullende informatie over uw medische situatie mee, zodat u deze met de arts 
op de vaccinatie-locatie kunt bespreken. 

 
 


