
Beste heer, mevrouw 
 
 
Aanstaande vrijdag 24-12 stellen wij alle patiënten van Huisartsenpraktijk Baexem tussen de 18 en 60jaar in de 
gelegenheid om de boosterprik te laten zetten bij huisartsenpraktijk Baexem.  
Wij willen als huisartsen graag onze bijdrage leveren om het boosteroffensief in Nederland te versnellen en zo 
de besmettingen en belasting voor de zorg te verlagen.  
De GGD heeft besloten dat wij dit mogen doen voor de doelgroep 18- tot 60-jarigen. 
Aangezien besluitvorming hierover pas op dinsdag 21-12 heeft plaatsgevonden door de overheid, zijn we 
genoodzaakt om u op deze manier te informeren.  
Wij hebben helaas niet ieders emailadres, dus we vragen u tevens om uw buren en familie (die patiënt zijn in 
onze praktijk) hierover in te lichten aangezien het gaat om een ‘spoedcampagne’.  
Op deze dag is de reguliere huisartsenpraktijk gesloten en zijn wij enkel bereikbaar voor spoedgevallen. 
 
Werkwijze:  
Vrijdag 24-12-2021 worden de boosters in onze praktijk gezet tussen 8.00uur en 16.00uur. U wordt verzocht, 
ivm spreiding van de drukte/ coronamaatregelen, bij voorkeur te komen op hieronder aangegeven tijdstippen.  
 
Begint uw achternaam met de letter:    Voorkeurstijdstip:  

- A t/m B:      8.00uur – 9.00uur 
- C t/m E      9.00uur – 10.00uur 
- F t/m H      10.00uur – 11.00uur 
- I t/m K      11.00uur – 12.00uur 
- L t/m N       12.00uur – 13.00uur 
- O t/m Q      13.00uur – 14.00uur 
- R t/m S       14.00uur – 15.00uur 
- T t/m Z      15.00uur – 16.00uur 

 
We willen benadrukken dat wij het zetten van de boostervaccinaties op deze korte termijn zien als extra 
service voor onze patiënten.  
Wij zullen de vaccinaties enkel zetten op vrijdag 24-12. We willen u dan ook vragen niet te bellen of mailen 
met de vraag voor een andere dag of tijdstip. Dit vragen wij u om de drukte aan de telefoon te beperken.  
Bent u verhinderd deze dag, dan kunt u uiteraard via de reguliere weg (de GGD) in aanmerking komen voor uw 
boosterprik. 
Indien u reeds een afspraak bij de GGD had, zullen wij aan de GGD doorgeven dat u de boosterprik bij ons heeft 
gekregen. Uw afspraak bij de GGD wordt dan automatisch geannuleerd waardoor deze plek weer andere 
mensen ten goede komt.  
 
Wat neemt u mee:  

- Paspoort of ID-kaart 
- Vaccinatiebewijzen van de vorige coronavaccinaties (op papier of via de corona-check-app) 
- Draag svp een mondkapje en makkelijk zittende kleding 
- De ingevulde vragenlijst boostervaccinatie (zie bijlage) 

 
Wanneer hoeft u NIET te komen:  

- Als u (klachten van) corona heeft 
- Als u in de afgelopen 3 maanden corona heeft doorgemaakt  
- Als uw laatste coronavaccinatie korter dan 3 maanden geleden is 

 

Wij hopen op een goede opkomst. Wij zullen ons best doen om samen alles soepel te laten verlopen! 

Tot aanstaande vrijdag en anders wensen wij u alvast een prettige kerst en een fijne jaarwisseling toe!  

Gezonde groet,  

Team Huisartsenpraktijk Baexem 


