
Praktische informatie over uw vaccinatie bij MST 

 

Bereikbaarheid en parkeren MST 

U kunt uw auto parkeren in de MST-parkeergarage P2, Haaksbergerstraat 55, Enschede. Zie de 

plattegrond op de achterkant van dit blad. Vanuit de parkeergarage volgt u de borden richting het 

Stadscafé in MST. 

Voor een veilig bezoek aan het ziekenhuis is het belangrijk om:  

• een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

• kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken. 

• de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen. 

• uw identificatiebewijs bij u te hebben. 

• deze brief (digitaal of geprint) bij u te hebben.  

• Thuis te blijven als u klachten heeft die passen bij corona.  

• Maximaal één begeleider mee te nemen. 
 

Hoe werkt de vaccinatie? 

De vaccinatie zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. U bent zo 

beter beschermd. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder 

ernstig ziek wordt. Ook als u corona heeft gehad, is het zinvol om de vaccinatie te halen. 

 

Is het coronavaccin veilig?  

Het vaccin tegen corona is uitgebreid getest, op dezelfde manier zoals dat bij alle medicijnen en 

vaccins gebeurt. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd. De veiligheid van het vaccin wordt ook 

de komende jaren zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. U kunt wel bijwerkingen krijgen. Deze gaan 

meestal na 1 of 2 dagen weer over.  

 

Heeft u vragen? 

MST 

Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht aanvullende vragen heeft voor MST. Meer informatie vindt 

u op onze website: www.mst.nl/coronavaccinatie.  

 

RIVM 

Voor overige vragen over het vaccineren in NL, verwijzen we u naar de website van het RIVM: 

www.rivm.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het publieksinformatienummer van de 

Rijksoverheid, telefoon (0800) 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur). 

 
Heeft u vragen over de vaccinaties voor medische (hoog)-risicogroepen? 
U kunt op de pagina van het RIVM de veel gestelde vragen en antwoorden bekijken: 
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen#faq 
  

http://www.mst.nl/coronavaccinatie
http://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen#faq


 

Plattegrond en routebeschrijving parkeren MST P2 

Met de auto: 

U kunt gebruik maken van de personeelsgarage (P2) aan de Haaksbergerstraat. Vanwege 

werkzaamheden is deze alleen vanuit de richting Zuiderval via de busbaan te bereiken. Dit is de 

reguliere omleiding. U kunt ook parkeren in de Van Heek parkeergarage. 

Vanaf de uitgang van de parkeergarage kunt u de borden “corona vaccinatie” volgen. Bij de uitgang 

van de parkeergarage bevinden zich rolstoelen. 

U kunt zich melden aan de balie direct bij de personeelsingang.  

 

 

Met het openbaar vervoer: 

De bushalte “MST Haaksbergerstraat” ligt direct voor de personeelsingang. Hier stoppen de 

stadbuslijnen 1, 2 en 5 en buslijn 62 van Keolis. ook buslijn 74 van Arriva stopt bij “MST 

Haaksbergerstraat”. 

U maakt gebruik van de personeelsingang. U kunt zich melden bij de balie direct bij de 

personeelsingang. 

 
 


