
We nodigen uw kind uit voor de vaccinaties DTP en BMR. Heeft uw 
kind ook oproepkaarten voor MenACWY, HepB en/of DKTP ontvangen? 
Dan heeft uw kind (een) vaccinatie(s) gemist of is/zijn deze niet juist 
geregistreerd. Wij kunnen deze vaccinatie(s) nu alsnog geven.

Wat neemt u mee?

• alle oproepkaarten
• vaccinatiebewijs
• ingevulde vragenlijst in deze brief

Het vaccinatiebewijs is een kaart of een boekje dat u voor het eerste 
bezoek met uw kind aan het consultatiebureau hebt ontvangen. 

Oproep voor vaccinaties 
DTP en BMR

Komt u op de aangegeven datum en tijd?

Wij vragen u op de aangegeven tijd, datum en plaats te komen.  
Zo voorkomen we lange wachtrijen. 

Wilt u deze vragenlijst alvast invullen?
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Naam kind:                                                                 Geboortedatum:

Gebruikt uw kind medicijnen?   
Ja Nee

Is uw kind onder behandeling van een specialist?
Ja Nee

Staat er binnenkort een operatie gepland?
Ja Nee

Heeft uw kind koorts of is hij/zij ziek?
Ja Nee

Heeft uw kind ooit ernstig gereageerd op een vaccinatie?
Ja Nee

Heeft uw kind kortgeleden een vaccinatie gehad of vindt er binnenkort  
een andere vaccinatie plaats? 

Ja Nee

Is er sprake van extreme angst of snel flauwvallen?  
Ja Nee



Wilt u meer informatie?

Kijk op www.ggdfryslan.nl of bel ons via 088 22 99 444.

Leeuwarden* Vaccinatielocatie  
WTC Expo in de Keltenhal
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Woensdag 6 oktober, vrijdag 8 oktober en 
vrijdag 15 oktober     

8.30 - 15.00 uur

Drachten* Vaccinatielocatie Fries 
Congrescentrum
Oprijlaan 3
9205 BZ Drachten

Maandag 11 oktober

8.30 - 15.00 uur

Heerenveen* Vaccinatielocatie
Uhlweg 1
8441 AG Heerenveen

Woensdag 13 oktober 

8.30 - 17.00 uur

Sneek* Vaccinatielocatie
Akkerwinde 1
8607 CC Sneek

Dinsdag 5 oktober en donderdag 14 oktober

8.30 - 15.00 uur

Terschelling CB Brede School  
West Terschelling
Dennenweg 4 
8881 CJ West Terschelling

Maandag 4 oktober

13.00 - 15.45 uur

Vlieland Huisartsenpraktijk
Molenglop 6 
8899 AZ Vlieland

Woensdag 13 oktober 

14.30 - 15.00 uur

Ameland ’t Wantij
ingang peuterspeelzaal
Binnenweg 15
9154 JA Buren

Maandag 1 november

8.30 - 12.00 uur

Schiermonnikoog Consultatiebureau 
v. Starkenborghstraat 17
9166 PL Schiermonnikoog

Woensdag 20 oktober 

10.30 - 12.00 uur

GGD Fryslân verzorgt de 
vaccinaties voor 9-jarige 
kinderen volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma in 
Fryslân.

Locatieschema

Wij vragen u op de aangegeven tijd, datum en plaats te komen. 

LET OP: Kunt u niet op de aangegeven datum? Dan mag u een andere dag kiezen. U 
hoeft hiervoor niet met ons te bellen.

* GGD Fryslân maakt voor de vaccinatie DTP en BMR in Leeuwarden, Drachten, Sneek en
Heerenveen gebruik van de huidige vaccinatielocaties voor coronavaccinatie.Deze locaties zijn
goed georganiseerd, beschikken over voldoende parkeerruimte en de prikloketten bieden veel
privacy. Op de aangegeven data worden er geen coronavaccinaties gegeven.


