VRAGENLIJST
over de gezondheid van uw kind voor de coronaprik

Let op: Het is heel belangrijk dat u de vragenlijst
hieronder invult. Neem de ingevulde lijst mee naar
de afspraak voor de coronaprik.

Slikt uw kind medicijnen? Neem dan een lijst mee
van uw medicijnen mee naar de prikafspraak.

Information in other languages: www.coronavaccinatie.nl

Corona
Beantwoord deze eerste zes vragen bij aanmelding van uw kind voor de coronaprik.
Op de dag dat uw kind de coronaprik krijgt, stelt een medewerker van de priklocatie
u deze vragen weer. Dit is voor de veiligheid van uw kind.

1

Is uw kind de afgelopen 12 weken positief getest op corona?
En heeft hij/zij hierdoor langer dan 1 dag klachten gehad?
Voorbeelden: neusverkoudheid, hoesten, moeite met ademen,
verhoging of koorts, slecht kunnen ruiken of proeven.

Ja

Nee

2

Heeft uw kind koorts van 38 graden of hoger op de dag van de vaccinatie

Ja

Nee

3

Heeft uw kind op de prikdag klachten die je kunt hebben als je corona hebt?
Voorbeelden: neusverkoudheid, hoesten, moeite met ademen,
verhoging of koorts, slecht kunnen ruiken of proeven.

4

Zit uw kind op de dag van de prikafspraak in quarantaine door corona?

Ja

Nee

5

Heeft uw kind in de 14 dagen voor of na de coronaprik ook een afspraak
staan voor een andere prik?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Als u ‘ja’ antwoordt op een van de vragen 1 t/m 5, verzet dan de afspraak

Operaties
6

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de coronaprik een operatie onder narcose?
Zo ja, verzet dan de afspraak.

Medisch
7

Is uw kind wel eens flauwgevallen na een vaccinatie?
U kunt gewoon naar de vaccinatieplaats gaan. Daar krijgt u een gesprek met
de arts of verpleegkundige, zodat de vaccinatie goed gaat.

8

Heeft uw kind wel eens een erge allergische reactie gehad, bijvoorbeeld
op medicijnen of voeding?
Zo ja: waarop?
Is uw kind daarvoor behandeld?
U kunt gewoon naar de vaccinatieplaats gaan. Daar krijgt u een gesprek
met de prikdokter zodat het prikken goed gaat.
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9

Als uw kind bloedverdunners gebruikt of medicijnen om te zorgen dat het
bloed minder snel stolt.

Ja

Nee

Ja

Nee

Welke bloedverdunner gebruikte uw kind de afgelopen week?
Als u dit niet weet, vraag dit bij uw huisarts of apotheek.
De apotheek kan u een lijst geven met de bloedverdunners van uw kind.

Als u ‘ja’ antwoordt op een van de vragen 9 t/m 11, krijgt u op de prikplaats
eerst een gesprek met de prikarts, zodat het prikken van uw kind goed gaat.

10

Heeft uw kind een stollingsziekte?
Zo ja: welke?
Hemofilie

Ziekte van Von Willebrand

Anders:

11

Een tekort aan bloedplaatjes
(trombopathie / trombopenie)

Heeft uw kind wel eens een epileptische aanval gehad bij koorts
of na een vaccinatie?

Ja

Nee

Als u ‘ja’ antwoordt op vraag 10 of vraag 11, is het belangrijk dat u
overlegt met uw huisarts.

Let op:
Als u 1 of meer hokjes met ‘ja’ aankruiste, krijgt u vanzelf een gesprek met de
prikarts. Heeft uw kind een ziekte of gebruikt uw kind medicijnen die niet in
deze vragenlijst staan? Dan kan uw kind gewoon de coronaprik krijgen.
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u het gratis nummer 0800 0900 bellen.
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