
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Q&A VACCINATIE: 
PRIKUITNODIGING EN AFSPRAAK MAKEN
1. Ik heb een uitnodiging ontvangen. Kan ik ook op een later moment een coronavaccin halen? 
 Als u een uitnodiging heeft ontvangen en tijd wil nemen om na te denken over vaccinatie, dan is dat mogelijk.  
 Bewaar uw uitnodiging goed, zodat u op een later moment telefonisch of digitaal een afspraak kunt maken. De  
 uitnodiging verloopt niet. 

2. Wat moet ik doen als ik 2 uitnodigingen heb ontvangen voor een coronavaccinatie? 
 Krijgt u 2 uitnodigingen voor de coronaprik? Dan valt u in meerdere doelgroepen. In principe kunt u zelf kiezen  
 op welke oproep u reageert. Het advies is om te kiezen voor de plek voor vaccinatie waar u het snelst terecht  
 kunt. Let erop dat u de 1e en 2e prik op dezelfde locatie krijgt. Het maakt niet uit of dit bij de priklocatie van de  
 GGD, huisarts, arts van het verpleeghuis of in het ziekenhuis is. 

 Let op! Dit geldt niet voor mensen die zijn uitgenodigd door de medisch specialist en behoren tot de medische  
 hoogrisicogroepen. Zij moeten zich voor de coronavaccinatie altijd tot hun medisch specialist wenden. 

3. Hoe maak ik een afspraak voor vaccinatie tegen corona? 
 Bent u aan de beurt voor een prik tegen corona? Dan krijg u een uitnodiging via de post. Deze brief komt  
 meestal van het RIVM. Als u in de zorg werkt, ontvangt u de brief van uw werkgever. Alle andere groepen  
 ontvangen hun uitnodiging van de huisarts of medisch specialist. Als u de uitnodiging ontvangen heeft, kunt u  
 daarna zelf een afspraak maken. Dat kan digitaal of telefonisch. 

 Digitaal een afspraak maken
 Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u digitaal een afspraak maken bij de GGD via www.coronatest.nl.  
 U heeft hiervoor uw DigiD nodig.  

 Heeft u hulp of ondersteuning nodig om online een afspraak te maken? Om mensen te helpen heeft Stichting  
 Digisterker een voorlichtingsdemo ontwikkeld met uitleg over het maken van een online vaccinatieafspraak. De  
 online uitleg is te vinden op www.uitlegprikafspraak.nl.  

 Telefonisch een afspraak maken
 Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak vindt u in de uitnodiging die u per post krijgt. Voor  
 een telefonische afspraak is het landelijk belcentrum van de GGD 7 dagen per week open van 8.00 tot 20.00  
 uur. Als u een uitnodiging voor vaccinatie bij uw huisarts heeft ontvangen, maakt u een afspraak met uw  
 huisarts. Ook zorgmedewerkers die een uitnodiging via hun werkgever ontvangen, kunnen alleen telefonisch  
 een afspraak maken. 

4. Wanneer moet ik een nieuwe afspraak maken voor coronavaccinatie? 
 U maakt een nieuwe afspraak voor de coronavaccinatie als u de eerdere afspraak heeft gemist. Bijvoorbeeld  
 omdat u de afspraak vergeten bent. U maakt ook een nieuwe afspraak als: 
 - U mogelijk corona heeft; 
 - Ernstig ziek bent; 
 - Hoge koorts heeft. 

 U vindt het telefoonnummer van het belcentrum in de uitnodiging voor vaccinatie. Hiervoor heeft u een brief  
 gekregen. 

5. Wat moet ik meenemen als ik naar de priklocatie voor vaccinatie ga? 
 Als u naar een priklocatie voor de inenting tegen corona gaat neemt u het volgende mee: 
 - De bevestiging van de afspraak, met de gezondheidsverklaring. Deze krijgt u bij de afspraakbevestiging en  
  vult u  in voordat u naar de locatie komt. 
 - Uw identiteitsbewijs, zoals een paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (ID-kaart).
 - Uw uitnodigingsbrief (digitaal of geprint).
 - Aanvullende informatie van uw behandelend arts (als dit nodig is). 

 Voor een veilig en kort bezoek aan de priklocatie is het belangrijk dat u:
 - Een mondkapje draagt;
 - 1,5 meter afstand houdt van anderen;
 - Kleding draagt waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken voor de prik; 
 - Alleen naar de afspraak komt. Neem alleen een begeleider mee als het echt niet anders kan en laat uw  
  begeleider buiten wachten. Dit voorkomt drukte op de vaccinatielocatie. 

6. Mag ik een begeleider meenemen naar de priklocatie voor coronavaccinatie?
 Als u niet alleen naar de priklocatie voor coronavaccinatie kunt komen, mag u 1 begeleider meenemen.  
 Bijvoorbeeld als u in een rolstoel zit. Heeft u begeleiding nodig tijdens uw bezoek aan de priklocatie? Geeft dit  
 dan door bij het maken van de afspraak voor coronavaccinatie. 

 Kijk voor alle vragen en antwoorden over coronavaccinatie op rijksoverheid.nl. 
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Wanneer moet ik in quarantaine  
vanwege corona? 

Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen.  
Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. En laat je altijd  testen. 

Zoals verkoudheidsklachten, 
hoesten, verhoging of 
plotseling verlies van reuk of 
smaak. 
 
•    Laat je zo snel mogelijk 

testen. 
•    Blijf thuis tot je de uitslag 

hebt.  
•    Heb je ook last van koorts 

of benauwdheid? Dan 
blijven huisgenoten ook 
thuis totdat je de 
testuitslag hebt. 

Je hebt klachten 
die passen bij 
corona

Hulp nodig? 
In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ 
vind je informatie en tips om de quarantaine 
door te komen. De gids is te downloaden via 
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Testafspraak maken  
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest  
of bel met 0800-1202 

Kinderen en quarantaine  
Voor kinderen gelden uitzonderingen . 
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Meer informatie  
Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine  

Je was dichtbij iemand met  
corona*, een huisgenoot heeft 
corona of je kreeg een melding 
in de CoronaMelder app. 

*  binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer  
     binnen 1,5 meter. 
 
•    Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel 

mogelijk testen. 
•    Je krijgt een een speciaal telefoonnummer 

van de GGD om deze testafspraak te maken. 
•    Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als 

die test negatief is, mag je uit quarantaine. 
•    Houd zoveel mogelijk afstand van de 

huisgenoot met corona. 

Een risicogebied is een gebied met een oranje 
reisadvies vanwege corona. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis. 
•    Je kunt deze periode verkorten door je 

op de 5e dag na aankomst te laten 
testen. Ook als je geen klachten hebt. 
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar 
Rijksoverheid.nl/coronatest. 

•    Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk 
testen. 

•    Voor sommige reisdoelen geldt een 
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/ 
uitzonderingen-quarantaine.

Je keert terug uit een  
buitenlands risicogebied 
vanwege corona 

Beste Oosterhouters, 
het belang van fijne collega’s 
en samenwerken

Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst mijn collega-
burgemeesters uit de Baronie weer fysiek mogen ontmoeten. 
We hadden een bijeenkomst over samenwerken tussen de 
gemeentes in de Baronie. Dat doen we wel vaker met elkaar, 
waarbij de laatste jaren vooral de onderwerpen openbare orde 
en veiligheid aan de orde kwamen. De afgelopen tijd hebben 
we ook veelvuldig overlegd over de ontwikkelingen van het 
coronavirus en de gevolgen daarvan voor onze gemeentes. Dat 
samenwerken tussen gemeenten maakt ons sterker en sinds 
lange tijd hadden we de mogelijkheid om elkaar weer eens 
fysiek te ontmoeten. 

Dit was fijn en voelde goed. Het is goed om elkaar weer eens 
te zien en soms één op één het gesprek aan te gaan. Dat doe 
je digitaal niet zo snel, maar het is zeker nodig. Er zijn zo van 
die dingetjes die je toch graag samen bespreekt. Je geeft elkaar 
eens wat adviezen of je vraagt erom. We zijn bij elkaar met 
tien vrouwen en mannen. We kwamen tot de conclusie dat 
de samenwerking in de Baronie sterk verbeterd is en dat, raar 
genoeg, de coronacrisis daar voor gezorgd heeft. We hadden 
elkaar hard nodig om iedere keer alle gebeurtenissen weer te 
kunnen bespreken en te kijken wat we er gezamenlijk mee 
konden doen. 
Eigenlijk hebben we elkaar allemaal wat meer nodig gehad het 
laatste jaar. En dat is ook helemaal niet erg. Als het moeilijker 
wordt, is wat steun van elkaar meer dan welkom.  

Het virus kunnen we missen als kiespijn en gelukkig gaat het 
snel de goede kant op.
We kunnen weer veel doen, zowel binnen als buiten. En wat fijn 
als we dan straks misschien ook nog op vakantie kunnen gaan 
naar een droombestemming van onze keuze. Een bestemming 
in ons eigen mooie land of daar buiten. Lekker genieten van 
onze rust en vrijheid onder het genot van de zomerzon. Als we 
dan weer terugkomen kan er waarschijnlijk en gelukkig nog 
meer. En zoals het dan vaker gaat, zullen we weer snel overgaan 
naar ‘business as usual’ en dat is prima. Lekker vooruit kijken en 
genieten van wat kan. 

De crisis heeft voor veel narigheid gezorgd. Er zijn mensen 
gestorven, heel ziek geworden of mensen hebben economisch 
een knauw gekregen. Er zijn zelfs stromingen ontstaan waarbij 
mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. Maar de crisis 
bracht ook mooie dingen. Zoals het bovenstaande voorbeeld 
over samenwerken. We zijn dichter bij elkaar gebracht. Ik hoop 
zo dat we samen de goede dingen kunnen vasthouden en 
daarmee ook elkaar. Ook nadat we terug van vakantie zijn en de 
situatie weer meer en meer is genormaliseerd. Want net zoals 
ik iedereen om me heen, en zeker ook mijn collega’s nodig heb, 
hebben we elkaar allemaal nodig. Een ‘verbonden’ (het woord 
zegt het al) samenleving is een leukere en sterkere samenleving 
en dat geldt zeker voor de Oosterhouters. Want: 

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



HERHALINGSOPROEP VOOR 
CORONAVACCINATIE BIJ 60-PLUSSERS
60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd krijgen opnieuw een uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie op de 
mat. Daarmee willen RIVM, GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de mensen 
die nog niet zijn gevaccineerd bewegen om alsnog een vaccinatie te gaan halen. Zij kunnen – net als de 
afgelopen maanden - online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. Om hen te herinneren aan hun 
vaccinatie-uitnodiging wordt zo snel als mogelijk een extra brief met de post verstuurd. 

60- tot 64-jarigen
Mensen tussen de 60 en 64 jaar konden tot nu toe alleen worden gevaccineerd bij de huisarts met AstraZeneca. 
Dat is een veilig en effectief vaccin voor deze doelgroep. Maar omdat de ouderen en kwetsbare mensen nu allemaal 
een kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, is er nu ruimte om de mensen die nog niet zijn gevaccineerd 
ook een ander vaccin aan te bieden. Mensen tussen de 60 en 64 jaar die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen bij de 
GGD worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna. Mensen die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben 
gekregen, wordt aangeraden om ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca te halen. Uit onderzoek blijkt dat dat 
het meest effectief en veilig is.
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STEFFIE LEGT UIT
Bent u of kent u iemand die de informatie over coronavaccinatie of 
over het coronavirus niet altijd even begrijpelijk vindt? Kijk dan eens op 
corona.steffie.nl. Steffie legt informatie op een eenvoudige manier uit. 
Bijvoorbeeld over vaccinatie, quarantaine en testen.

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over 
het coronavirus. Steffie beantwoordt vragen zoals: Van wie krijg ik het 
vaccin? Waar krijg ik de prik? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe werken de 
coronatesten? En wat is quarantaine? Ook komen onderwerpen zoals goed 
uw handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod. 

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt angstgevoelens, stress en mogelijk 
zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) uitleg, 
vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.
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die passen bij 
corona

Hulp nodig? 
In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ 
vind je informatie en tips om de quarantaine 
door te komen. De gids is te downloaden via 
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Testafspraak maken  
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest  
of bel met 0800-1202 

Kinderen en quarantaine  
Voor kinderen gelden uitzonderingen . 
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Meer informatie  
Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine  

Je was dichtbij iemand met  
corona*, een huisgenoot heeft 
corona of je kreeg een melding 
in de CoronaMelder app. 

*  binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer  
     binnen 1,5 meter. 
 
•    Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel 

mogelijk testen. 
•    Je krijgt een een speciaal telefoonnummer 

van de GGD om deze testafspraak te maken. 
•    Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als 

die test negatief is, mag je uit quarantaine. 
•    Houd zoveel mogelijk afstand van de 

huisgenoot met corona. 

Een risicogebied is een gebied met een oranje 
reisadvies vanwege corona. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis. 
•    Je kunt deze periode verkorten door je 

op de 5e dag na aankomst te laten 
testen. Ook als je geen klachten hebt. 
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar 
Rijksoverheid.nl/coronatest. 

•    Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk 
testen. 

•    Voor sommige reisdoelen geldt een 
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/ 
uitzonderingen-quarantaine.

Je keert terug uit een  
buitenlands risicogebied 
vanwege corona 

WANNEER MOET IK IN QUARANTAINE VANWEGE CORONA?
Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen. Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. 
En laat je altijd testen.

QUARANTAINEPLICHT VOOR REIZIGERS 
UIT GEBIED MET ZEER HOOG RISICO
Sinds 1 juni geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico een quarantaineplicht en 
een verplichte negatieve PCR-testuitslag. Ook moeten zij een quarantaineverklaring bij zich hebben bij hun 
terugreis naar Nederland. Op de website van Rijksoverheid kunt u een quarantaineverklaring downloaden.

Reizigers uit landen waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen moeten bij vertrek ook nog een negatieve snel-
test laten zien. Op de website van Rijksoverheid vindt u een lijst van de landen waar dit voor geldt. 

Het kabinet heeft (op basis van het OMT-advies) besloten om het vliegverbod dat tot 1 juni gold met de komst van 
deze maatregelen niet te verlengen. 

Extra informatie quarantaineverklaring en negatieve testuitslag
Komt u terug uit een land waarbij een quarantaineverklaring bij terugkomst verplicht is? Zorg dan dat u bij uw 
terugreis naar Nederland een ingevulde quarantaineverklaring en een negatieve testuitslag bij u hebt. U kunt een 
boete krijgen als u geen quarantaineverklaring bij u hebt of als u zich niet houdt aan de quarantaineverplichting. De 
quarantaineverklaring kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Ook PCR-test bij oranje gebied
Als u uit een land met een oranje kleurcode komt, is een negatieve PCR-test altijd verplicht. Ook als het geen zeer 
hoog risico land of -gebied is. Daarnaast wordt u dringend verzocht om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op 
dag 5 kunt u een testafspraak maken. Is die test negatief dan stopt de thuisquarantaine.

Op www.wijsopreis.nl vindt u de kleurcodes. 

Vervoermiddel
Het maakt niet uit met welk vervoermiddel u in Nederland aankomt. De quarantaineplicht geldt voor alle vormen 
van vervoer: het vliegtuig, de trein, bus of auto.

Quarantaine reischeck
Twijfelt u of u in quarantaine moet? Doe dan de quarantaine reischeck op reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl 



ZELFTESTEN VOOR SCHOLIEREN

Vanaf 7 juni zijn alle middelbare scholen weer open voor al hun leerlingen. 
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat 
betekent dat alle leerlingen tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen. 
Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun docent en een 
mondkapje dragen in de gangen, zodat het verantwoord is voor leerlingen 
en onderwijspersoneel. Voor hen zijn zelftesten beschikbaar om twee 
keer per week preventief thuis te testen. 

Zelftesten in het voorgezet onderwijs
Medewerkers en leerlingen kunnen zichzelf twee keer per week testen op 
het coronavirus, zonder directe aanleiding. Scholen ontvangen hiervoor zelf-
testen. Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. 

Positieve test
Test een leerling positief bij een zelftest? Dan moet hij of zij zich laten testen 
door de GGD. De GGD controleert door middel van een officiële test (PCR-
test) of de uitslag juist is. 

Is een coronabesmetting op school bekend? Dan kunnen scholen ook ge-
bruik maken van risicogericht zelftesten op school. Dit gebeurt in overleg met 
de lokale GGD. 

GGD ZET VANAF DEZE WEEK DE 
CORONA-STEMPEL IN HET GELE BOEKJE

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
EEN INITIATIEF VAN DE 

GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS
CORONA

SPELREGELS VOOR SPORTEN TIJDENS CORONA
Stap voor stap krijgen we meer ruimte. Op 5 juni is de derde stap van het openingsplan gezet. 
Vanaf 18 jaar mag iedereen weer in groepsverband sporten.

De mogelijkheden voor sporten worden verruimd, maar 
er geldt nog wel een aantal voorwaarden. Wilt u meer 
weten over veilig sporten op uw sportaccommodatie? 
Neem dat contact op met uw sportaanbieder of kijk op 
de website van de Rijksoverheid en zoek op ‘Corona en 
cultuur, uitgaan en sport. 

ZWERFAFVAL? IN DE PRULLENBAK!
Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een nieuw soort zwerfafval ontstaan: wegwerpmondkapjes. Steeds 
vaker liggen wegwerpmondkapjes op straat en in de natuur. Dat heeft een negatief effect op mens en dier. Zo 
kunnen dieren bijvoorbeeld verstrikt raken in het afval of zich erin verslikken als ze denken dat het voedsel is. 

Wegwerpmondkapjes zijn niet biologisch afbreekbaar. De materialen waar ze van gemaakt zijn, zijn namelijk een 
vorm van plastic. Daardoor denken veel mensen dat mondkapjes bij het plastic afval horen, maar dat is niet waar. De 
hoofdregel is: mondkapjes moeten nooit bij het plastic afval of oud papier, maar altijd bij het restafval.  

Bescherm jezelf met een mondkapje, en bescherm onze zappers en alle andere mensen die zwerfafval opruimen 
door zélf je mondkapje bij het restafval te gooien. Oosterhout, meer voor elkaar!

Vanaf deze week registreren GGD’s op verzoek de coronavaccinatie in het gele boekje. Wie al is geprikt en 
alsnog een stempel wil, kan daar op korte termijn bij de GGD – en in sommige gevallen bij de huisarts – voor 
terecht. 

Het gele boekje is een officieel systeem van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om vaccinaties te registreren. Toch is het gele boekje geen officieel erkend 
bewijs dat u gevaccineerd bent met een covid-19-vaccin. Alleen een paar landen – op dit moment Duitsland, 
Oostenrijk en IJsland – accepteren de covid-stempel als bewijs van vaccinatie. Er wordt op Europees niveau gewerkt 
aan een vaccinatiebewijs dat wel rechtsgeldig is. Het zogenaamde digitaal groen certificaat.  

“Kijken naar Netflix en YouTube, vond 
ik zonde van mijn tijd”. Een klein jaar 
geleden had Daan tijd over. Met zijn 
studie, toegepaste psychologie,  kon 
hij de week niet vullen en een baantje 
was niet makkelijk te vinden. “Ik wilde 
de tijd die ik over had, spenderen 
aan een ander”. Zoekend op internet, 
kwam hij bij Oosterhoutvoorelkaar 
(OVE) terecht, waar hij een vacature 
vond van “Samen aan Tafel” in de 
Doelen.  Zijn vrijwilligerswerk daar 
gaf hem voldoening. Hij voelde zich 
gewaardeerd. “De sfeer was er heel 
fijn. Ik had lieve collega’s en het was 
fijn om mensen te zien opleven, door 
alleen maar een praatje met hun te 
maken als je het eten komt brengen”. 

Via OVE raakte Daan betrokken bij 
het project Young; jongeren die 
vrijwilligerswerk doen en anderen 
proberen te stimuleren dit ook te 
doen.  Iets doen voor een ander en 
tegelijkertijd werken aan je eigen 
ontwikkeling. Daan werd buddy van 
een 96 jarige mevrouw. Daan: ”Het 
was een fijne ervaring. Ik merkte 
wat mijn belangstelling met deze 
mevrouw deed. Het was voor mij 
een kleine moeite, maar zij was 
er blij mee”. De ervaring die Daan 
meebracht vanuit zijn studie, maakte 
hem geschikt als jongerencoach bij 
Young. “Het begeleiden van jongeren 
bij het vinden en uitvoeren van 
geschikt vrijwilligerswerk en kijken 

hoe je daarmee je leerdoelen kunt 
behalen, geeft me voldoening“. Daan 
raadt het zijn leeftijdsgenoten zeker 
aan om ook eens de stap te zetten. 

“Als je een beetje sociaal bent en 
graag met mensen omgaat, moet je 
het zeker eens proberen”.

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van Daan


