Schiermonnikoog

Ameland

Vlieland

Terschelling

Sneek*

Heerenveen*

Drachten*

Leeuwarden*

Samenwerkingsschool Yn de Mande
FH Gasaustraat 22
9166 RB Schiermonnikoog

’t Wantij, ingang peuterspeelzaal
Binnenweg 15
9154 JA Buren

Huisartsenpraktijk
Molenglop 6
8899 AZ Vlieland

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

Vaccinatielocatie
Akkerwinde 1
8607 CC Sneek

Vaccinatielocatie
Uhlweg 1
8441 AG Heerenveen

Vaccinatielocatie Fries Congrescentrum
Oprijlaan 3
9205 BZ Drachten

Vaccinatielocatie WTC Expo in de Keltenhal
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Locatieschema HPV-vaccinatie najaar 2021

Hey!
10.30 - 12.00 uur

Donderdag 28 oktober

8.30 - 12.00 uur

Maandag 1 november

14.30 - 15.00 uur

Woensdag 13 oktober

13.00 - 15.45 uur

Maandag 4 oktober

8.30 - 17.00 uur

Woensdag 27 oktober

8.30 - 15.00 uur

Donderdag 28 oktober

8.30 - 15.00 uur

Maandag 25 oktober

8.30 - 15.00 uur

Vrijdag 29 oktober

Hierbij ontvang je de uitnodiging voor
de HPV-vaccinatie. Wat is het precies?
Hoe gaat dit allemaal in z’n werk?
En wat is handig om te weten?
Wij helpen je een eindje op weg.

* GGD Fryslân maakt voor
de HPV-vaccinatie 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.

LET OP: Heb je twee
uitnodigingen voor een
vaccinatie gekregen?
Dan kun je zelf een
tijdstip kiezen.

voor een vaccinatie gekregen? Dan
kun je zelf een tijdstip kiezen.

LET OP: Heb je twee uitnodigingen

E01G08H

70%
van alle
gevallen

Wat is het
precies?
HPV is de afkorting van humaan papillomavirus.
Dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken.
Door je te laten vaccineren zorg je ervoor dat jij
hiertegen goed beschermd bent. Dit vaccin
beschermt je tegen de twee meest voorkomende
HPV-varianten. Samen veroorzaken ze ongeveer
70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.
Met de inenting ben je dus beter beschermd
maar niet voor de volle 100%.

Wil je deze vragenlijst alvast invullen?
We adviseren je om dit samen te doen met een ouder of verzorger.
Naam:

Geboortedatum:

Gebruik je medicijnen?
Ben je onder behandeling van een specialist?
Staat er binnenkort een operatie gepland?
Heb je koorts of ben je ziek?
Heb je ooit ernstig gereageerd op een vaccinatie?
Heb je kortgeleden een vaccinatie gehad of krijg je binnenkort een
andere vaccinatie?

Hoe werkt het?
Om goed beschermd te zijn tegen het HPV-virus zijn
er twee inentingen nodig. Tussen de eerste en tweede
inenting zit zes maanden en de inentingen zijn gratis.
Je krijgt de prik in je bovenarm dus houd rekening met
je kleding. Na het krijgen van de prik kan je last krijgen
van spierpijn in de geprikte arm, hoofd- of buikpijn en
koorts. Deze klachten duren hooguit een dag of iets
langer.

Is er sprake van extreme angst of snel flauwvallen?

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Meer informatie?
Je hebt misschien nog vragen over de HPV-vaccinatie; dat
kunnen wij ons goed voorstellen. Kijk eens op
www.ggdfryslan.nl voor meer informatie. Staat je antwoord
er niet tussen? Stel dan je vraag aan onze arts op
locatie, bel ons via 088 22 99 444 óf stuur een mailtje
naar hpv@ggdfryslan.nl.

Wat is handig om te weten?
In deze envelop vind je de oproepkaart, het vaccinatiebewijs
én de brief met de afspraak voor jouw vaccinatie. Neem de
oproepkaart, het vaccinatiebewijs en de ingevulde vragenlijst in deze flyer mee naar de afspraak. Kan je niet? Kies
dan een andere datum uit het schema op de achterkant van
deze flyer. Dit hoef je niet aan ons door te geven, je kan er
gewoon naartoe.

Ja

Online en anoniem
je vraag stellen?
Via jouwggd.nl heb je de mogelijkheid
om je vragen anoniem te stellen via de chat. De
chat is elke werkdag geopend van 15.00 tot 21.00
uur en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

