MOGEN WE JOUW
GEGEVENS DELEN?

Wat is het project
Zorgzaam Leuven?
Dit is één van de 12 projecten
voor wetenschappelijk
onderzoek over geïntegreerde
zorg in België.
Meer informatie vind je terug
op de website van Zorgzaam
Leuven.

Om het effect van de
griepvaccinatie te kunnen meten,
hebben de onderzoekers van het
wetenschappelijk team gegevens
nodig. Daarom vragen wij
toestemming om je
rijksregisternummer door te
geven. Dit nummer wordt omgezet
in een code, zodat de
onderzoekers geen
persoonsgegevens kunnen zien.

MEER INFO
De volledige tekst van de
geïnformeerde toestemming vind
je op www.zorgzaamleuven.be
ZORGZAAM LEUVEN CONTACT
www.zorgzaamleuven.be

IS HET DELEN
VERPLICHT? NEEN.
Je deelname is vrijwillig en je hebt het
recht om te weigeren. Zelfs als je
vandaag toestemt kan je nog steeds
je deelname stoppen door dit te
melden aan je huisarts of een andere
zorgverlener. Je kan ook mailen naar
zorgzaamleuven@gmail.com.

zorgzaamleuven@gmail.com
Zorgzaam Leuven

ZorgZaam
Leuven:
Actie
griepvaccinatie
Jij behoort tot de
doelgroep voor het
griepvaccin.
Als huisarts vind ik het
belangrijk dat jij
gevaccineerd wordt.
Met bijgevoegd voorschrift
kan je het griepvaccin
halen bij je apotheker.

WAAROM EEN
GRIEPVACCIN?
Het is belangrijk om jezelf en
daarmee ook anderen te
beschermen tegen het griepvirus.
Dit jaar is het wegens de Corona
epidemie extra belangrijk dat
risicogroepen zich laten
vaccineren tegen griep. Zo
voorkomen we dat er een zware
griepepidemie komt. Als mensen
niet ziek worden door griep,
zorgen we ervoor dat de
ziekenhuizen, de huisartsen en het
andere zorgpersoneel niet
overbelast geraken. We hebben
hen nog steeds hard nodig om de
Corona epidemie te bestrijden.

WAT KAN JIJ DOEN?
1. Ga deze week nog met het
voorschrift naar je apotheker
en vraag om het griepvaccin te
reserveren. Wacht hier niet mee,
want er zijn misschien niet genoeg
vaccins voor iedereen. Jij geniet
voorrang tot 15 november . Na 15
november heb je geen voorrang
meer. Bespreek met je apotheker
wanneer je het vaccin zal afhalen.
2. Maak een afspraak met onze
huisartspraktijk om het
griepvaccin toe te dienen. Kies
een datum tussen 15 oktober en
15 december.

