
   

 

 

 

Betreft:  Uitnodiging inhaal HPV vaccinatie 

 

Beste lezer, 

Hierbij ontvang je de oproepkaart voor de inhaal vaccinatie tegen baarmoederhals-

kanker uit het Rijksvaccinatieprogramma, die aangeboden wordt voor jongens die 

geboren zijn in 2004, 2006, 2008 en 2009 en meisjes die geboren zijn in 2006 en 2009 

en voor diegenen die het HPV schema nog niet voltooid hebben.   

 

• We willen je vragen om je zo veel mogelijk te houden aan de aangegeven locatie en 

tijdstip. 

• De oproepkaart, deze brief en onderstaande vragenlijst ingevuld mee te nemen.  

• Vooraf de coronamaatregelen te checken en indien nodig een mondkapje te dragen 

op de locatie.   

• Op de locaties is een QR code niet nodig. 

 

De vaccinatie wordt in de bovenarm gegeven. Dit betekent dat kleding met lange 

mouwen uit moet, houd hier rekening mee. Ben je verhinderd? Dan kun je terecht op een 

van de andere locaties en tijden, zoals vermeld op de achterzijde van deze brief.  

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

www.ggdzeeland.nl/vaccinaties. Hier vind je algemene informatie over de HPV vaccinatie 

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  

Toestemming vaccinatiegegevens naar het RIVM. 

Als je een vaccinatie hebt gekregen, legt de JGZ de gegevens hierover vast in het 

kinddossier en op het vaccinatiebewijs. Met jouw toestemming en de toestemming 

van jouw ouders (indien je jonger bent dan 16 jaar) deelt de JGZ  de vaccinatie-

gegevens en de persoonsgegevens met het RIVM. Meer informatie staat in de 

bijgevoegde folder en op onze website www.ggdzeeland.nl/vaccinaties.  

 

Hierbij geef ik wel/geen* toestemming voor het doorgeven van vaccinatiegegevens en 

persoonsgegevens naar het RIVM. 

 

Hierbij geef ik wel/geen* toestemming voor het doorgeven van vaccinatiegegevens en 

persoonsgegevens van mijn kind (jonger dan 16 jaar) naar het RIVM. 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

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


 

 
Inhaal HPV 2022   

Gemeente    Locatie    Datum     

   Oosterschelderegio     

Goes    

Kapelle    

Noord-Beveland    

Goes    

Omnium  

Zwembadweg 3  

4463 AB   

Maandag  

11 april en 9 mei 2022  

10.00-17.00 uur  

Borsele   Heinkenszand   

De Stenge   

Stengeplein 1  

4451 CZ   

Woensdag  

6 april 2022  

10.00-16.30 uur  

Reimerswaal    

   

   

 Kruiningen   

  Dorpshuis Kruiningen 

  Berghoekstraat 3  

  4416 BJ  

Vrijdag  

22 april 2022  

09.00-16.30 uur  

Schouwen  

Duiveland    

Zierikzee    

Laco sportcentrum   

Lange Blokweg 27a   

4301 NW    

Donderdag  

14 april 2022  

09.00-17.00 uur  

Tholen    Tholen    

Sporthal Meulvliet    

Zoekweg 8   

4691 HT    

Vrijdag  

8 april 2022  

09.00-16.30 uur  

   Walcheren     

Middelburg en  

Veere    

   

Middelburg   

Sporthal de Kruitmolen   

Kruitmolenlaan 129   

4337 KP   

Dinsdag, woensdag en donderdag 

19 april 2022, 11.00-16.30 uur en 

20 en 21 april, 10.30-16.30 uur  

Vlissingen    Vlissingen   

Sporthal Baskenburg 

President Rooseveltlaan 733  

4383 NG 

Dinsdag en woensdag 

12 en 13 april 2022 

11.30-16.30 uur 

    Zeeuws-Vlaanderen     

Hulst     Hulst   

 Cultureel Centrum den Dullaert  

 Sportlaan 24  

 4561 LR  

Maandag  

11 april 2022  

10.30-16.30 uur  

Sluis    Oostburg    

 Sportcomplex de Eenhoorn   

 Baljuw Veltersweg 15   

 4501 AV   

Donderdag  

7 april 2022  

12.00-16.30 uur  

Terneuzen     Terneuzen    

 Sportcentrum de Vliegende Vaart  

 Vliegende Vaart 2  

 4537 DH   

Dinsdag  

5 april en 10 mei 2022  

10.00-16.30 uur  

 

 


