
Voorschrift voor COVID-vaccinatie 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………. 

INSZ: …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ondergetekende verklaart dat hij deze patiënt heeft bevraagd/onderzocht: 

 
Aandachtspunten (aanduiden indien nodig) 
 

Langdurige klachten na doormaken COVID?  
Vaccinatie kan dan ten vroegste 4w na begin van symptomen. Bij verslechtering van symptomen dient de 
vaccinatie uitgesteld te worden. 

Voorgeschiedenis van zware allergische reactie al dan niet op bestanddelen van het vaccin? 
(bestanddelen: vb. Polyethyleenglycol (PEG), Polysorbaat, …) 
Voorgeschiedenis van vagale syncopes of misselijk worden bij medische handelingen?  
Vaccinatie mits voorzorgen. 

Gebruik van systemische corticoïden?  
Bij hoge dosissen (bv. chemotherapie, suppressie van acute auto-immuunstoornis) is het aangeraden de 
vaccinatie uit te stellen tot een meer passend moment in het ziekteproces. Aangeraden is vaccinatie uit te 
stellen tot de corticoïden minstens 4 weken zijn stopgezet. 

Gebruik van monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19-antistoffen?  
Er moet een interval van 2 à 3 maanden gerespecteerd worden na de behandeling. 

Is er een volledige anesthesie gepland?  
Een minimuminterval van 48 uur wordt gehanteerd tussen inenting en (volledige) anesthesie. Hou hiermee 
ook rekening met de 2

e
 vaccinatie. 

Ernstige immuunstoornissen?  
Voorstellen voor tijdstippen van vaccinatie. 

Voorgeschiedenis van borstkanker? Rechts of Links? Lymfoedeem? 
Vaccinatie mits voorzorgen. 
Stollingsstoornissen? (Door medicatie?)  
Vaccinatie mits voorzorgen. 

Epilepsie, astma, allergieën?  
Vaccinatie mits voorzorgen. 

 
Ondergetekende verklaart dat deze patiënt een COVID-vaccin mag ontvangen  
ten vroegste op datum van ………/………/…… , 
mits aandacht voor volgende bijkomende informatie en te nemen voorzorgen: (eventueel in 
bijlage) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
   

Stempel, datum, handtekening arts 



Gezondheidsverklaring 

Voor een veilig en vlot verloop van de vaccinatie, is het erg belangrijk dat u onderstaande vragenlijst invult vóór 
u naar het vaccinatiecentrum komt. 
   

 Deel 1: Vragen welke u op voorhand kunt invullen: 
Indien u op één van deze vragen ‘Ja’ antwoordt, kunt u dit best eerst met uw huisarts 
bespreken. Zo nodig geeft hij u een vaccinatievoorschrift mee. 

Ja Neen 

Hebt u reeds Covid doorgemaakt, en was u daarvoor opgenomen in het ziekenhuis of hebt u 
daar nog last van? 

    

Hebt u al eerder een ernstige allergische reactie gehad?     

Gebruikt u cortisone in pilvorm of kreeg u recent een cortisone inspuiting?      

Is er in de periode van 2 dagen na elke vaccinatie een volledige verdoving gepland? (Plan uw 
vaccinatie dan vroeger of later) 

    

Hebt u epilepsie en had u al eerder een aanval na vaccinatie?     

Bent u zwanger?   

Hebt u een ander ernstig probleem wat hier niet vermeld staat?   

 

Deel 2: Vragen welke u nu reeds eens leest, maar pas invult op de dag van de vaccinatie: 
Indien u op één van deze vragen ‘Ja’ antwoordt, kunt u zich nog niet laten vaccineren en belt u 
hiervoor eerst naar het callcenter op  nr . . . . . . .  

Ja Neen 

Hebt u de afgelopen 4 weken positief getest op Corona mét symptomen?     

Hebt u de afgelopen 2 weken positief getest op Corona zonder symptomen?     

Zit u nu in thuisquarantaine door Corona?     

Hebt u nú koorts van 38 graden of meer?     

Hebt u de afgelopen 14 dagen Corona-klachten gehad zoals neusverkoudheid, hoesten, 
kortademigheid, pijn op  de borst, reuk en smaakverlies, neusverkoudheid, keelpijn, koorts? 

    

Hebt u de afgelopen 7 dagen een andere vaccinatie gekregen?     

Hebt u de volgende 2 dagen een volledige verdoving gepland?     

 

Deel 3: Is er bijzondere aandacht nodig bij de vaccinatie zelf? Ja Neen 

Bent u wel eens flauw gevallen bij een medische ingreep of bij het zien van bloed?   

Hebt U lymfoedeem of borstkanker gehad? Zijn er okselklieren verwijderd? Rechts of Links? 
(schrappen wat niet past) 

  

Neemt u bloedverdunners?   

Hebt u epilepsie? Hebt u astma? Hebt u allergieën?   

 

Neem deze ingevulde vragenlijst mee naar het vaccinatiecentrum. 

 


