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Toestemmingsbrief vaccinatie 5 tot 11-jarige tegen COVID-19 – dienst voor pleegzorg
De Vlaamse overheid biedt als bescherming tegen het coronavirus een vaccinatie tegen
COVID-19 in Vlaanderen. Dit kan voor alle jongeren vanaf 5 jaar. Enkel kinderen die al
5 jaar zijn bij het moment van de vaccinatie komen hiervoor in aanmerking.
Deze brief wordt beschouwd als een bewijs van ouderlijke toestemming voor de
vaccinatie tegen COVID-19.
Naam kind: ………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum kind: ……../……../………………..
Naam + voornaam ouder(s): ………………………………………………………………………………………
Naam + voornaam pleegzorgbegeleider:………………………………………………………………………
Telefoonnummer pleegzorgbegeleider: ………………………………………………………………………
Ik verklaar dat ik contact heb gehad met de ouder(s) van dit pleegkind en deze akkoord
gaat/gaan om hun kind te laten vaccineren tegen COVID-19.

Datum:

Naam en handtekening pleegzorgbegeleider +
vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’:

Meer informatie over vaccinatie tegen COVID-19 vindt u op
www.laatjevaccineren.be

Juli 2021

Let op! De volgende vragen helpen ons om een mogelijke tegenaanwijzing voor vaccinatie op te sporen.
Met allergie wordt hier bedoeld ‘het opzwellen van mond of keel’, en/of ‘moeite om te ademen’ en/of
‘problemen met het hart’. Kruis het juiste antwoord aan.
Heeft uw kind in het verleden ernstige reacties vertoond na een vaccinatie of na het
 ja
innemen van een medicijn?

 neen

 ja

 neen

Heeft uw kind een allergie voor PEG (polyethyleenglycol) of polysorbaat?

 weet ik niet*
Heeft uw kind ooit een anafylaxie gedaan? (Anafylaxie is een ernstige, levensbedreigende  ja
allergische reactie.)

 neen

Heeft uw kind ooit quincke oedeem (zwelling in de keel, tong) gehad?

 ja

 neen

Heeft uw kind systemische mastocytose of erfelijk angio-oedeem?

 ja

 neen

 weet ik niet*
Heeft je kind astma en heeft het hier veel last van ook al neemt het hier medicijnen voor?

 ja

 neen

*Geen zorgen indien u dit niet weet. Dit is geen tegenaanwijzing voor de vaccinatie.
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