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Willemstad, februari 2022

Onderwerp: Informatie over een coronavaccinatie voor kinderen tussen 5-11 jaar

Beste ouders/verzorgers, 

In deze brief staat informatie over coronavaccinatie voor kinderen van 5  tot en met 11 jaar. Er staat ook in hoe je een afspraak kunt 
maken voor een coronavaccinatie. De keuze voor de vaccinatie is vrijwillig. Je beslist zelf of je kind wel of niet gevaccineerd wordt. De 
vaccinatie is gratis. Het vaccinatieprogramma voor kinderen tussen 5 en 11 jaar is volgens clusters van scholen ingedeeld. Dit betekent 
dat, indien je ervoor kiest, je kind gevaccineerd wordt op een datum specifiek gereserveerd voor zijn/haar school. De vaccinatie vindt 
plaats bij Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) in Brievengat, op de voor de betreffende cluster vastgestelde datum en tijdstip zoals in het 
toegestuurde schema. Voor de school van je kind is een specifieke tijdslot gereserveerd.

Waarom vaccineren? 
De meeste kinderen hebben weinig klachten als zij besmet raken met het coronavirus. Maar een klein aantal kinderen wordt wel ernstig 
ziek en moet worden opgenomen in het ziekenhuis, of zelfs op de intensive care. De coronavaccinatie kan ernstige ziekte bij gezonde 
kinderen voorkomen. 

Welk vaccin? 
Kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Dit vaccin is aangepast aan kinderen en na gedegen onderzoek goedgekeurd voor gebruik. Het 
vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen. 

Hoeveel vaccinaties? 
Kinderen krijgen twee keer een vaccinatie. Je kind is in principe ingedeeld volgens het aangeleverde schema voor de verschillende 
scholen. Je maakt een afspraak voor de eerste vaccinatie via de helpdesk 9345. Indien de Helpdesk niet bereikbaar is kan je ook op 
het aangegeven tijdslot langskomen. Voor een datum voor de tweede vaccinatie word je gebeld door de helpdesk 9345.  

Afspraak maken: 
• Bel de helpdesk 9345 ter bevestiging van jullie afspraak voor vaccinatie van je kind(eren)
• Je geeft  hier de naam van je kind, geboortedatum en zijn/haar school aan
• Voor verdere vragen kun je terecht bij de helpdesk op 9345

Andere vaccinaties in korte tijd 
Heeft je kind kort geleden een andere vaccinatie gekregen? Of daar een uitnodiging voor ontvangen? Geef deze informatie door bij de 
afspraak, gedurende de intake.

Belangrijk voor de afspraak 
• Bij deze brief zit een lijst met vragen over de gezondheid van je kind (de gezondheidsverklaring) en een toestemmingsverklaring. 

Vul deze thuis in en neem de lijsten mee
• Voor ieder kind moet een aparte toestemmingsverklaring en gezondheidsverklaring worden ingevuld
• Zorg dat je kind kleding draagt waarbij het makkelijk is om de bovenarm bloot te maken.
• Neem deze uitnodiging mee
• De begeleidende ouder/verzorger (graag slechts 1 begeleider) moet een paspoort, ID-kaart of rijbewijs meenemen
• Neem ook voor het kind een identiteitsbewijs of geboortebewijs mee. Ook een familieboekje, een bewijs van inschrijving bij de 

school of een recent rapport is geschikt.
• Draag een mondkapje
• Kom 5 minuten voor de afspraak. Anders wordt het te druk.
• De vaccinatie locatie is bij SDK in Brievengat
• Een overzicht van de tijdstippen gereserveerd voor de school van je kind is aangegeven in het toegestuurde schema

Toestemming  
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. 
Op de priklocatie wordt ook eerst gevraagd of de ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Ook de 
ingevulde toestemmingsverklaring is daar een bewijs van.

Meer informatie? 
Bij deze brief zit meer uitleg over de vaccinatie en de registratie van gegevens. Je kunt nog meer lezen op: www.bakuna.cw 
of bel voor meer informatie naar de Helpdesk op 9345.

Met vriendelijke groet, 

Prof.dr. A.J. Duits, laboratoriumspecialist medische immunologie 
Landelijke coordinator vaccinatieprogramma 
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