
Veel gestelde vragen over de vaccinatieronde door huisartsen  

van patienten geboren tussen 1956-1960 

1. Ik heb mijn eerste prik gehad en moet en afspraak maken voor mijn tweede prik 

U kunt op de volgende manier een afspraak maken voor uw tweede prik: 

• Ga naar www.vaccinatieplanner.nl/HOZK  
• Klik op ‘log in als patiënt’ 
• Log in met de pincode die in uw uitnodigingsbrief (of de brief van uw partner) stond. Heeft u 

geen pincode? Neem dan contact op met info@hczk.nl en vermeldt u dan uw 
telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen. 

• Vul uw patiëntnummer in. U kan uw patiëntnummer opvragen bij uw huisarts. Uw 
patiëntnummer bestaat uit een praktijkcode (letters) en uw patiëntnummer bij uw huisarts. 

• Vul uw geboortedatum en emailadres in. 
• Geef aan of u toestemming geeft om uw gegevens door te leveren aan het RIVM. 
• Klik op ‘opslaan’ 
• Beantwoord de vraag “Bent u de afgelopen zes maanden corona positief getest?” met JA 
• Beantwoord de vraag “Bent u de afgelopen 4 weken corona positief getest?” ook met JA 

o Deze antwoorden hebben geen consequenties voor uw afspraak! Op deze manier 
vraagt het systeem om het maken van één afspraak, in plaats van twee. 

• Kies vervolgens een dag en een tijd voor uw tweede prik (op dit moment zijn alleen nog 
tijden op zondag 11 juli beschikbaar) 

• U krijgt een bevestigingsmail op het door u opgegeven emailadres. 

2. Ik heb mijn eerste prik nog niet gehad, maar wil deze wel 

We organiseren een extra vaccinatiedag waarop u alsnog gevaccineerd kunt worden. Indien u een 
uitnodiging wilt ontvangen voor deze dag, neem dan contact op met uw huisarts zodat zij hiervan 
een notitie kunnen maken. Wij inventariseren bij alle huisartsen uit de regio welke patiënten 
uitgenodigd moeten worden voor de extra vaccinatiedag. 

3. Ik heb corona gehad en heb maar één vaccinatie nodig en wil hiervoor een afspraak maken 

Indien u slechts één vaccinatie nodig heeft en deze nog moet krijgen, kunt u een afspraak maken in 
ons systeem. Volgt u hiervoor de stappen beschreven onder punt 1.  

4. Ik wil mijn afspraak voor de tweede prik verzetten 

Wij geven de tweede prik van woensdag 7 tot en met zondag 11 juli. Op dit moment is er alleen nog 
plek op zondag 11 juli. Indien u uw afspraak wilt verplaatsen naar 11 juli, stuur dan een email naar 
info@hczk.nl en vermeld daarin: 

• Uw patiëntnummer 
• Uw geboortedatum 
• Uw originele afspraak dag en tijd voor uw tweede prik 
• Uw gewenste nieuwe afspraak dag en tijd voor uw tweede prik 
• Uw telefoonnummer, mocht het nodig zijn dat we contact met u willen opnemen. 
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Wij zullen uw afspraak voor uw tweede prik verplaatsen. U krijgt hiervan een bevestiging op het 
emailadres dat u in vaccinatieplanner heeft opgegeven. 

5. Ik kan niet komen voor mijn tweede prik op de gestelde data (7 t/m 11 juli) 

Indien u echt niet naar de vaccinatielocatie kan komen voor uw tweede prik, kunt u dit aangeven bij 
uw huisarts. We doen dan ons best om u voor een extra vaccinatiedag uit te nodigen. 

 


