Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Je persoonlijke vaccinatiecode:
Beste
Je hebt niet gereageerd op je eerste uitnodiging om je te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 of
op de uitnodiging voor je extra dosis (booster) van het vaccin. We willen je een nieuwe kans geven om je
gratis te laten vaccineren. Deze vaccinatie is vrijwillig, maar wordt sterk aangeraden om jezelf, je naasten
en de bevolking te beschermen tegen COVID-19.
Laat je vaccineren, we hebben ook jou nodig! Meer info over het belang van de vaccinatie en de vaccins lees
je in de bijlage.
Waar en wanneer word jij gevaccineerd? Laat weten dat je komt!

Waar

Wanneer

• Bevestig zo snel mogelijk dat je komt.
Surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie en meld je aan met je vaccinatiecode
Of bel naar het nummer
• Kun je absoluut niet op de voorgestelde afspraak? Maak dan een nieuwe afspraak.
Surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie en meld je aan met je vaccinatiecode
Of bel naar het nummer
Wil je niet ingaan op deze uitnodiging tot vaccinatie?
Laat dat zeker weten. Zo kunnen we je vaccin aan iemand anders geven.
Wat doe je op de dag van je vaccinatie?
• Breng het e-ticket en je identiteitskaart mee.
• Draag een mondmasker: een chirurgisch of een stoffen masker, geen bandana of sjaal.
• Draag makkelijke kleding. Je krijgt een vaccinatie in je bovenarm.
• Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt of jonger bent dan 16 jaar.
• Voel je je ziek, grieperig of heb je koorts boven 38°C? Stel je afspraak dan uit en maak een nieuwe
als je volledig genezen bent.
• Ben je in quarantaine op de dag van je vaccinatie? Stel je afspraak uit tot na je quarantaine.
Heb je nog persoonlijke vragen of twijfel je om je te laten vaccineren?
• Spreek met je vaste huisarts of vraag uitleg aan je apotheker.
• Lees de bijlage bij deze brief.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be
• Bel naar 1700, de Infolijn van de Vlaamse overheid.
We danken je voor je hulp bij een vlotte vaccinatie. Zo kunnen we samen de groepsimmuniteit bereiken.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

Bijlage: belangrijke vragen
Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren?
• Hoe meer mensen zich laten vaccineren hoe minder mensen ziek of besmettelijk worden en hoe
minder snel het virus zich kan verspreiden. Als je toch besmet wordt na vaccinatie blijft het wel
belangrijk je te isoleren. Minder zieke mensen zorgt ervoor dat de ziekenhuizen en de zorgverleners
minder onder druk komen te staan. Dit zorgt ervoor dat de maatschappij open kan blijven.
• Alle vaccins werken. Ze worden streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
Ondertussen werden in de hele wereld reeds miljoenen mensen gevaccineerd tegen het COVID-19
virus. Hieruit blijkt dat de vaccins beter werken tegen het COVID-19 virus dan de gewone
maatregelen. De bijwerkingen worden wetenschappelijk opgevolgd, er werden tot nu toe geen
bijwerkingen op lange termijn vastgesteld.
• Vaccinatie is de beste garantie dat je kan blijven deelnemen aan het sociaal-cultureel leven. Wanneer
je gevaccineerd bent, zal je een officieel COVID-certificaat krijgen. Vanaf 1 juli 2021 kan je daar in
België en Europa gebruik van maken. Dat maakt deel uit van het officiële EU Digitaal COVIDcertificaat. Surf naar www.vlaanderen.be/covid-certificaat voor meer informatie.
• Een extra dosis (booster) van het corona-vaccin wordt aanbevolen aan specifieke doelgroepen (zie
www.laatjevaccineren.be). Enkele maanden na de basisvaccinatie begint de immuniteit stilaan af te
nemen. Met een booster wordt je immuniteit opnieuw aangewakkerd zodat je terug beter beschermd
bent tegen het COVID-19-virus. De kans op een ernstige COVID-infectie stijgt met de leeftijd en met
onderliggende aandoeningen.
Ben je in een van de volgende situaties? Stel je vaccinatie dan eventueel uit.
• Heb je ooit heel allergisch gereageerd op een vaccin? Heb je ooit medische hulp nodig gehad nadat je
een medicijn had genomen? Bespreek dat zeker met je huisarts vóór je afspraak.
• Voel je je ziek, grieperig of heb je koorts boven 38°C? Stel je afspraak dan uit en maak een
nieuwe als je volledig genezen bent.
• Bleek je na een coronatest COVID-19 te hebben en had je bovendien ook klachten of voelde je je ziek?
o Nee, ik had geen klachten: Je mag dan een vaccin krijgen vanaf 14 dagen na die test.
o Ja, ik had klachten: Je mag dan een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten van corona
meer hebt.
o Wat doe je? Kijk na of je afspraak 14 dagen na de test is, of 14 dagen nadat je geen klachten
meer hebt van corona.
• Ben je nu of op de dag van je vaccinatie in quarantaine? Stel je afspraak uit tot na je quarantaine.
Je bent nog geen 18 jaar. Mag je alleen naar het vaccinatiecentrum?
Bespreek je vaccinatie samen met je ouders. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je huisarts.
Ook op het moment van de vaccinatie kan je nog vragen stellen.
• Als je 16 of 17 jaar bent, mag je zonder je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum komen.
Je kunt in principe zelf beslissen of je je laat vaccineren nadat je je goed geïnformeerd hebt.
• Als je 15 jaar of jonger bent, moet je samen met je ouders beslissen of je gevaccineerd wordt.
Kom dan samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum. Kan een ouder of voogd
echt niet mee? Kom dan alleen en breng een door je ouder(s) of voogd ondertekende brief mee.
Deze brief heeft minstens 1) de naam, voornaam en geboortedatum van de jongere, 2) de naam,
voornaam, contactgegevens en handtekening van de ouder(s) of voogd, 3) datum van de
ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het
vaccinatiecentrum’. Je kan een voorbeeld van de brief vinden op
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Zonder die brief zal je een gesprek met een arts in het
vaccinatiecentrum hebben om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te laten vaccineren.
Je hebt een chronische ziekte. Mag je gevaccineerd worden?
Ja, de vaccins zijn ook getest bij mensen met een chronische ziekte. Ze zijn veilig. Mensen met
chronische ziekten krijgen vaak ergere symptomen als ze besmet zijn met het coronavirus. Een
vaccinatie is voor jou dus extra belangrijk.
Je bent zwanger of wil zwanger worden. Mag je gevaccineerd worden?
Ja, je laten vaccineren is sterk aangeraden tijdens je zwangerschap. Spreek met je arts als je vragen
hebt.
Het lukt je niet naar het vaccinatiecentrum te komen. Wat kun je doen?
Als je in staat bent naar het vaccinatiecentrum te komen, maar geen geschikt vervoer hebt, bel dan
naar het nummer
van het vaccinatiecentrum. Zij vinden een oplossing. Als je om medische
redenen niet naar het vaccinatiecentrum kunt komen, bespreek dat dan met je huisarts.

