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september 2019
prik tegen meningokokkenziekte (MenACWY)

*123456789*
BSN code: 123456789

Beste en ouder(s)/verzorger(s),

In de afgelopen periode heb je een uitnodiging ontvangen om de prik tegen meningokokken te halen. Uit onze
informatie blijkt dat je deze prik nog niet hebt gehaald. Daarmee laat je een belangrijke kans liggen om jezelf en
anderen te beschermen tegen de meningokokbacterie.
Meningokokkenziekte
Sinds drie jaar worden steeds meer mensen ziek door de meningokokbacterie type W. Een gevaarlijke en
besmettelijke bacterie die zich via hoesten, niezen en zoenen gemakkelijk kan verspreiden. Door deze bacterie
kun je hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging krijgen. Dat zijn ernstige ziekten waar je de rest van je
leven blijvende klachten van kunt overhouden. Je kunt er zelfs aan doodgaan.
We bieden je de mogelijkheid om alsnog de prik tegen meningokokkenziekte te halen. Je hoeft niet voor de prik
te betalen.
Wanneer kun je de prik halen? In oktober en november bieden we opnieuw de prik tegen
meningokokken aan.
Op de achterzijde van deze brief kun je zien waar, wanneer en hoe laat je de prik kunt halen.
Mocht je verhinderd zijn dan kun je op de andere locaties ook terecht.
Wil je de brief en je identiteitskaart meenemen?
Heb je vragen?
Heb je nog vragen over de vaccinatie? Kijk dan op de website van de GGD Zeeland:
www.ggdzeeland.nl/vaccinaties of neem telefonisch contact op via 0113-249400.
Op de website staat ook algemene informatie over de vaccinatie tegen de meningokokkenziekte en een
overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Heb je koorts die hoger is dan 38,5° C of ben je flink ziek, dan kun je niet gevaccineerd worden.
Onlangs deze prik al gehad?
Ga je nu geen prik halen omdat je hem nog niet zo lang geleden al hebt gehaald bij de huisarts of GGD? Laat dit
dan weten aan het RIVM regiokantoor. Je kunt je vaccinatie met je naam, burgerservicenummer en de datum
waarop de prik is gegeven doorgeven via een knop op de website van het RIVM:
rijksvaccinatieprogramma.nl/contact . Je krijgt dan geen herinnering meer.
Met vriendelijke groet,

1/1/1

manager Gezondheid in de wijk en Veiligheid en Bescherming

