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: uitnodiging vaccinatie tegen baarmoederhalskanker  

   

Beste lezer,  

  

Hierbij ontvang je de oproepkaart voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker uit het 

Rijksvaccinatieprogramma, die aangeboden wordt in het jaar dat je 13 jaar wordt.  

   

Op de locatie nemen we extra hygiëne maatregelen en beperken we sociale contacten. We 

vragen je ook om met een aantal dingen rekening te houden. We vragen je om alleen te komen 

als je geen klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten of keelpijn. We vragen je ook om niet 

te komen als één van je gezinsleden koorts heeft. Daarnaast mag er maar één ouder/verzorger 

op de afspraak mee komen. Heb je als ouder/verzorger zelf last van bovengenoemde klachten, 

dan mag iemand anders mee naar de afspraak komen. 

  

• In verband met de Corona maatregelen willen we je vragen om je zo veel mogelijk te 

houden aan de aangegeven locatie en tijdstip.  

• Graag de oproepkaart, deze brief en onderstaande vragenlijst ingevuld meenemen. 

  

De vaccinatie wordt in de bovenarm gegeven. Kleding met lange mouwen moet uit, dus houd 

hier rekening mee.  

 

Mocht je verhinderd zijn dan kun je op de andere locaties op de achterzijde van deze brief ook 

terecht.  

Heb je nog vragen over de vaccinatie, kijk dan op de website van de GGD Zeeland: 

www.ggdzeeland.nl/vaccinaties. Op de website staat algemene informatie over de vaccinatie 

tegen baarmoederhalskanker en een overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen.   

  

VRAGENLIJST:  

Naam:                                                                     Geboortedatum:    

Vragen  ja  nee  

Gebruik je medicijnen?      

Heb je het afgelopen half jaar bloed of bloedproducten ontvangen?      

Heb je een stoornis in de bloedstolling?      

Heb je de afgelopen 4 weken een (andere) vaccinatie gehad?      

Heb je ooit ernstig gereageerd op een vaccinatie?      

Ben je allergisch voor Neomycine (een soort antibioticum)?      

   

Met vriendelijke groeten,  

  

Suzanne van der Graaf,  

manager Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland 

 

 

http://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties
http://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties


  HPV 2020 
 

Gemeente   Locatie   Datum  

  Oosterschelderegio   

Goes   

Kapelle   

Noord-Beveland   

Goes   

Omnium 

Zwembadweg 3 

4463 AB  

Dinsdag 

8 september 2020 

14.15-16.30 uur 

Borsele  Heinkenszand  

De Stenge  

Stengeplein 1 

4451 CZ  

Maandag 

7 september 2020 

15.30-16.30 uur 

Reimerswaal   

  

  

 Kruiningen  

 Reimerswaalhal 

 Blauwhoefseweg 1 

 4416 RC 

Donderdag 

24 september 2020 

15.10-16.30 uur 

Schouwen 

Duiveland   

Zierikzee   

Gemeentehuis  

Laan van St. Hilaire 2  

4301 SH   

Donderdag 

17 september 2020 

15.00-16.30 uur 

Tholen   Tholen   

Sporthal Meulvliet   

Zoekweg 8  

4691 HT   

Dinsdag 

22 september 2020 

15.10-16.30 uur 

  Walcheren   

Middelburg en Veere   

  

Middelburg  

Sporthal de Kruitmolen  

Kruitmolenlaan 129  

4337 KP  

Woensdag 

30 september 2020 

13.30-16.30 uur 

Vlissingen   Vlissingen  

De Combinatie  

Pablo Picassoplein 126  

4382 KB  

Woensdag 

16 september 2020 

14.50-16.30 uur 

   Zeeuws-Vlaanderen   

Hulst    Hulst  

 Cultureel Centrum den Dullaert 

 Sportlaan 24 

 4561 LR 

Dinsdag 

15 september 2020 

15.00-16.30 uur 

Sluis  Oostburg   

MFC Oostburg  

Breijdelstraat 2  

4501 CT  

Donderdag 

10 september 2020 

15.45-16.30 uur 

Terneuzen    Terneuzen   

 Gymzaal basisschool Kameleon   

 Leliestraat 28, 4537 RJ   

 Ingang via achterkant gebouw 

Woensdag 

23 september 2020 

15.00-16.30 uur 

    


