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Persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie tegen monkeypox 

 

U ontvangt deze brief omdat u volgens onze gegevens tot één van de risicogroepen voor 

monkeypox (apenpokken) hoort. Daarom komt u in aanmerking voor vaccinatie. Met vaccinatie 

kan besmetting met monkeypox mogelijk worden voorkomen of verloopt een infectie mogelijk 

minder ernstig.  

 

Afhankelijk van uw gezondheid en of u in het verleden tegen pokken bent gevaccineerd, krijgt u 

1 prik of ook een 2e prik na 4 weken. U beslist zelf of u gevaccineerd wilt worden.  

 

Zo maakt u een vaccinatieafspraak 

• Bel de gratis Monkeypox afsprakenlijn van GGD Zeeland:  

(maandag t/m zondag van 08:00 tot 20:00); 

• Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand; 

• U krijgt de prik bij een priklocatie van de GGD. Spreek een datum en tijd af; 

• U ontvangt een SMS met de afspraakbevestiging. 
 

Klachten die passen bij het monkeypoxvirus? 

Heeft u voor of op de afspraakdatum klachten die passen bij het monkeypoxvirus? Maak dan een 

nieuwe afspraak, want dan kunnen wij u niet vaccineren. Maak wel meteen een testafspraak bij 

de GGD door te bellen naar . 

 

Daarom een vaccinatie 

Het aantal besmettingen wereldwijd met monkeypox onder MSM neemt toe. Vaccinatie is één 

van de middelen die ingezet wordt om de uitbraak van monkeypox te bestrijden.  

 

Het is niet bekend of de vaccinatie alle klachten van monkeypox kan voorkomen, of dat er bij 

sommigen toch nog een milde vorm van de ziekte ontstaat. Het is dus mogelijk dat 

gevaccineerde mensen na besmetting met het virus toch nog ziek worden of het virus doorgeven.  

 

Daarom gelden deze 3 adviezen ook na vaccinatie:  

• Laat blaasjes onderzoeken bij de GGD, uw huisarts of behandelend internist-

infectioloog en ga in isolatie; 

• Bij een positieve test op monkeypox blijft u in isolatie en voert de GGD bron- en 

contactonderzoek uit; 

• En houdt u aan de leefregels als u een contact van een bevestigde monkeypoxpatiënt 

blijkt te zijn.    

Bijwerkingen van het vaccin  

U kunt bijwerkingen krijgen van de vaccinatie. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: een 

lokale reactie (pijn, roodheid, zwelling) op de injectieplaats. Daarnaast aspecifieke klachten 

zoals spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en koorts of verhoging. 

 

Welk vaccin? 

Het vaccin dat gebruikt wordt is het pokkenvaccin, Imvanex. Omdat het pokkenvirus lijkt op  

het monkeypoxvirus, wordt verwacht dat het ook tegen monkeypox beschermt. Imvanex is 

sinds 22 juli 2022 in Nederland ook geregistreerd tegen monkeypox. We weten dat het  

middel veilig is en dat er een goede afweerreactie wordt gemaakt. Nog onbekend is hoe goed  

mensen in de praktijk na deze vaccinatie beschermd zijn tegen apenpokken.  
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Wat wordt besproken als u de prik komt halen? 

• We nemen een korte intake af waarbij we onder andere de gezondheidsverklaring, die 

met deze brief wordt meegestuurd, doornemen; 

• Afhankelijk van uw gezondheid en of u in het verleden tegen pokken bent 

gevaccineerd, wordt gekeken of u 1 prik krijgt of ook een 2e prik na 4 weken; 

• Legitimatie is wettelijk vereist voor het verkrijgen van een vaccinatie; 

• Een beperkt aantal gegevens wordt -zonder uw naam en adres- gedeeld met het RIVM; 

Hiervoor wordt u om toestemming gevraagd;  

• We vragen mogelijk of u mee wilt werken aan onderzoek naar de beschermende 

werking van het vaccin tegen monkeypox. 

 

Belangrijk als u de prik komt halen 

• Neem deze brief mee. Het is een persoonlijke uitnodiging en niet overdraagbaar aan 

een ander. Zonder deze uitnodigingsbrief kunt u niet gevaccineerd worden; 

• Neem de vooraf ingevulde gezondheidsverklaring mee; 

• Neem uw identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID kaart); 

• Heeft u bewijs van een pokkenvaccinatie in het verleden (toegediend in Nederland tot 

en met 1974)? Neem dit mee als u dit heeft. Vraag anders na bij uw familie of u alle 

vaccinaties, waaronder pokkenvaccinatie, heeft gekregen op kinderleeftijd; 

• Draag kleding waarbij u snel uw bovenarm bloot kan maken.  

 

Meer informatie 

• Over monkeypox, het vaccin en een volledig overzicht van bijwerkingen: 

www.rivm nl/monkeypox-apenpokken; 

• Voor vragen over de vaccinatie bel de landelijke informatielijn monkeypox:  

088-7674020, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. 

 

 




