
Heeft u vragen over het coronavirus? 
U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 
08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken 
door te bellen naar +31 20 205 1351.Of ga naar de website: www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Samen Sterk Samen Sterk 
Houd afstand, houd vol!
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, 
zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor 
iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van 
de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het 
beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk 
houden van de zorg. Houd daarom vol en je aan de regels. Blijf vooral ook 1,5 
meter afstand van anderen houden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen 

zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven.
• Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont.
• Houd ook afstand van familie of vrienden.
• Ga niet naar drukke plekken.
• Ontmoet zo min mogelijk mensen.
• Draag een mondkapje op plekken waar dat moet. Bijvoorbeeld in het 

openbaar vervoer of een winkel.

Vaccineren tegen 
corona: 
laat u informeren
Ook vaccineren heeft effect op het aantal besmettingen. Steeds meer ouderen 
krijgen een prik. Dit leidt tot een daling in het aantal coronabesmettingen in 
verpleeghuizen. Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 
18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik heeft gehad. 
U bent de enige die kan beslissen of u zich laat vaccineren tegen corona. 
Daarom is het belangrijk dat uw informatie over coronavaccinatie klopt. Laat 
u goed informeren en gebruik daarvoor verschillende bronnen.

Feit of mening over coronavaccinatie?
Veel mensen halen informatie over coronavaccinatie van internet, social 
media en andere mediabronnen. Informatie verspreidt zich razendsnel. 
Soms is er dan weinig tijd om te controleren of het klopt. Niet alles is waar. 
Soms gaat het om aannames en meningen die heel overtuigend  klinken. 
Dat gebeurt ook bij het onderwerp coronavaccinatie. Hieronder een aantal 
veelvoorkomende vragen. 

‘Zijn de coronavaccins te snel ontwikkeld?’
De vaccins zijn veilig, ondanks hun snelle ontwikkeling. De coronavaccins 
zijn in redelijk korte tijd ontwikkeld. Wereldwijd hebben veel onderzoekers 
zich samen ingezet om veilige coronavaccins te ontwikkelen. Zij hebben 
verschillende fasen van het onderzoek tegelijk uitgevoerd. Normaal doen 
ze dat na elkaar. Zo konden ze veel tijd winnen. Ook keken beoordelaars al 
tussendoor mee naar resultaten. Alle fasen van een normaal onderzoek zijn 
dus doorlopen. Dat is zorgvuldig gedaan. De strenge veiligheidseisen aan 
vaccins zijn steeds blijven gelden.

‘Hoe veilig zijn de coronavaccins?’
Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor alle andere 
vaccins. Fabrikanten van coronavaccins moeten dezelfde stappen doorlopen 
om een vaccin te maken en goedgekeurd te krijgen. Zoals bij alle nieuwe 
vaccins zijn ook de Coronavaccins eerst op tienduizenden mensen getest. 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen alle vaccins op werking, kwaliteit en 
veiligheid. We weten dus dat de coronavaccins veilig zijn en dat ze ons goed 
beschermen tegen het virus. Hoe lang de vaccins ons beschermen moet wel 
nog verder onderzocht worden. En net als bij andere vaccins en medicijnen 
zijn er altijd risico’s van bijwerkingen. Maar ernstige bijwerkingen na een 
vaccinatie komen zelden voor.

ga voor meer informatie naar corona vaccinatie .nl

Ik stroop mijn mouw op
Hans van Breukelen

Trots op onze 
ondernemers
Geef ze daarom juist in deze tijd een extra steuntje in de rug!
De horeca, onze winkeliers en veel lokale ondernemers hebben het vanwege 
corona lastig. Ondanks de ondersteuningsmaatregelen, kunnen ze alle 
andere hulp keihard gebruiken. Voor winkeliers blijven de deuren nog 
wel even dicht. Veel ondernemers zien de vraag naar hun producten en/
of diensten vanwege corona teruglopen. Daarom is het belangrijk om bij 
aankopen eerst even stil te staan bij onze lokale ondernemers.
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Algemene vragen Medische vragen Melden van 
bijwerking

Mensen met een 
afspraak bij de GGD

Voorbeeldvragen:

• Ik werk in Nederland, maar woon 
in het buitenland. Waar kan ik mij 
laten vaccineren?

• Wanneer word ik uitgenodigd en 
door wie?

• Kan ik op vakantie gaan als ik 
niet gevaccineerd ben?

Voorbeeldvragen:

• Ik heb corona gehad. Moet ik 
me laten vaccineren?

• Ik ben zwanger. Mag ik 
gevaccineerd worden?

• Ik heb een hartinfarct gehad. 
Kan ik me laten vaccineren?

Waar kan je terecht met vragen?

COVID-19 vaccinatieprogramma

Wegwijzer publieksvragen

Voorbeeldvragen:

• Ik heb geen afspraakbevestiging 
gekregen: wat nu?

• Ik moet in quarantaine: wat nu?

• Ik wil mijn afspraak verze�en. 
Hoe doe ik dit?

Voorbeeldvragen:

• Ik heb koorts na mijn vaccinatie. 
Moet ik dat melden?

• Ik heb een allergische reactie 
na mijn vaccinatie. Moet ik dat 
melden?

• Ik heb spierpijn na mijn vaccinatie. 
Moet ik dat melden?

Bezoek de website:
coronavaccinatie.nl 

of bel 0800-1351 

Voor veelgestelde vragen:
Rijksoverheid – Q&A

Bezoek de website:
RIVM – Q&A

Als de vraag niet op de 
website staat, contact 
opnemen met huisarts.

Bezoek de website:
www.lareb.nl

of bel 073-64697000 
info@lareb.nl

Of contact opnemen 
met huisarts. 

Landelijk afsprakennummer 
staat in uitnodigingsbrief.

GGD Medische Informatie-
lijn Vaccineren (alleen voor 
vragen nav gezondheids-
verklaring)

Meer informatie: 
coronavaccinatie.nl

of bel 0800-1351 

Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl

Aandacht voor elkaar

pakken we de draad 
op en geven die door!

Samen

De coronacrisis houdt ons nog steeds
 in de greep. De besmettingen nemen weer toe, 
de gedeeltelijke vrijheid die we sinds juli kregen 

wordt opnieuw ingeperkt. Ondernemers hebben het 
moeilijk, banen zijn onzeker en jongeren mogen weer 

niet alle dingen doen waar ze normaal plezier aan 
beleven. Veel mensen voelen zich eenzaam, of 
maken zich zorgen om hun eigen gezondheid
of die van iemand anders. De kleine en grote 

veranderingen die we meemaken zijn niet 
makkelijk. Aandacht hebben voor elkaar 

en luisteren naar elkaar helpt.

We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: 
over ziekte, onzekerheid en teleurstelling, maar ook over hoe we 
de draad weer oppakken na bijvoorbeeld het annuleren van een 
evenement, het afgelasten van een bruiloft of erger persoonlijk 
leed veroorzaakt door corona. 

We zien gelukkig ook de kracht waarmee we ons door deze crisis heen slaan 
en de initiatieven die ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven. Dit is onze 
rode draad, die al jaren ervoor zorgt dat we binnen onze gemeente niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Die er ook voor heeft gezorgd dat Geldrop-Mierlo van-
uit het textielverleden geworden is tot wat het nu is: een hechte gemeenschap 
die aandacht heeft voor elkaar en elkaar helpt als dit nodig is. 

Door onze verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en 
gevoelens een plek geven en wellicht 
anderen inspireren tot nieuwe initi-
atieven of tot het helpen van mensen 
die nu meer dan ooit dat steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.
Als gemeente zijn we benieuwd hoe 
het nu met je gaat. Hoe vergaat het 
jou en jouw familie, op het werk. Kun 
je sporten of ontspannen? Lukt het 
om in contact te blijven met vrien-
den en collega’s? Zet jij je in voor de 
buurman of -vrouw of een vriend 
die het nodig heeft?

Laat het ons weten!
Op deze pagina die regelmatig verschijnt en op de sociale media van de 
gemeente gaan we jullie verhalen delen. Als troost, inspiratie of hart onder 
de riem. Of ken je iemand die met een mooi verhaal, idee of initiatief dat 
positieve aandacht verdient? Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contact-
gegevens naar samensterk@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug 
in Middenstandsbelangen.

Liever je verhaal online delen?
Burgemeester Jos van Bree pakt de draad op en neemt de uitdaging aan 
om een persoonlijke corona-ervaring te delen. Hij zal de rode draad op zijn
 beurt weer doorgeven aan iemand met een mooi verhaal, idee of initiatief 
dat persoonlijke aandacht verdient. de sociale media kanalen van de 
gemeente Geldrop-Mierlo in de gaten.

Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. 
Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in super-
markten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke 
werk door kan gaan. De website www.voorelkaaringeldropmierlo.nl/
coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en 
aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is 
nodig! Jij doet toch ook mee?

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor jou klaar
Is er in jouw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wil je zelf 
een initiatief starten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij je 
helpen om iets op te starten of kun je met jouw straat aansluiten bij een 
al bestaand initiatief. De gegevens van onze gebiedsregisseurs vind je 
op onze website: www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgerichtwerken.

Voor elkaar in 
Geldrop-Mierlo 

verbindt hulpvraag 
en -aanbod

Wil je graag op de hoogte blijven wat de buurtsportcoaches 
organiseren? Volg ons dan op Facebook, Instagram of 
kijk op www.leefgeldrop-mierlo.nl. 

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Kijk voor alle verhalen op www.geldrop-mierlo.nl/samensterk 

of volg ons op: 

Vijf thuistips 
voor kids
#verwevenvermaakingeldropmierlo

1. Kun je niet naar opa & oma? 
Vraag je kinderen om ze een 
leuke brief te schrijven. Wie 
weet krijgen ze er snel één 
terug!

2. Wist je dat heel veel musea 
een deel van hun collectie ook 
online hebben staan? Zoek een 
mooi schilderij uit en laat je kids 
het namaken. Je eigen 
Rembrandt aan de muur!

3. Een fotospeurtocht is zo 
gemaakt: neem foto’s van leuke 
details in huis. Welk kind heeft 
het snelst alle gefotografeerde 
plekjes gevonden?

4. Afvalkunstwerk: verzamel in 
huis of in je tuin allemaal rest-
jes/afval/verpakkingen en maak 
een mega groot kunstwerk.

5. De grote middagshow. 
Niet naar het theater? Oefen 
allemaal een act en presenteer 
die aan het eind van de middag 
aan elkaar.

Kijk voor meer tips op: 
www.visitgeldropmierlo.nl

in Geldrop-Mierlo

#samensterkgeldropmierlo

Bewegen tijdens corona! 
Het coronavirus houdt momenteel iedereen in Nederland in bedwang. 
Gelukkig zijn er nog wel allerlei mogelijkheden om te sporten en even te 
ontspannen. De buurtsportcoaches van Leef Geldrop-Mierlo zetten zich in 
om ook tijdens corona sport- en beweegmogelijkheden aan 
te bieden voor jong en oud. Goed voor de gezondheid, 
maar ook bedoeld om binnen de corona- en 
NOC*NSF richtlijnen elkaar te ontmoeten.


