UITNODIGING
COVID-19 VACCINATIE

Maak je afspraken
Er is een vaccin voor je kind gereserveerd. Maak een afspraak zodat het vaccinatiecentrum weet
dat jullie komen. Vraag hulp aan familie of iemand in je buurt als je dat nodig hebt.
Maak je afspraak door te surfen naar www.laatjevaccineren.be/registratie
Meld je aan met je vaccinatiecode
Of scan deze QR-code met je smartphone.

Of bel naar

Je kunt deze brief in meerdere talen vinden op:
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Breng dit e-ticket mee naar het vaccinatiecentrum

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Je persoonlijke vaccinatiecode:
Beste ouder(s) van
Dit is een uitnodiging voor de vaccinatie van je kind tegen COVID-19. Deze vaccinatie is gratis. Hou deze
brief goed bij.
De vaccinatie is aangeraden, maar niet verplicht. Vaccinatie is belangrijk voor de gezondheid van je kind en
die van de mensen in de omgeving van je kind.
Meer info over het belang van de vaccinatie en de vaccins lees je in de bijlage.
Waar wordt je kind gevaccineerd? Maak je afspraak!

Waar

• Je kiest twee vaccinatietijdstippen voor de basisvaccinatie van je kind. Jullie moeten hierop
aanwezig kunnen zijn. Stem voor de afspraak af met de andere ouder of voogd, en maak een
gezamenlijk en gedragen beslissing over de vaccinatie van jullie kind.
• Wil je niet ingaan op deze uitnodiging tot vaccinatie? Laat dat zeker weten.
Zo kunnen we het vaccin voor je kind aan iemand anders geven.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie en meld je aan met de vaccinatiecode
Of bel naar het nummer
Wat doe je op de dag van je vaccinatie?
• Breng het e-ticket en de kids-ID of ISI+-kaart van je kind mee.
• Iedereen vanaf 6 jaar draagt een chirurgisch of stoffen mondmasker.
• Voorzie makkelijke kleding voor je kind. Je kind krijgt een vaccinatie in de bovenarm.
• Kom samen met je kind. Als je zelf niet aanwezig kunt zijn, mag iemand anders je kind begeleiden.
Ook als je in quarantaine of isolatie bent, moet iemand anders je kind begeleiden. In de bijlage vind
je hierover meer informatie.
• Is je kind ziek, grieperig, heeft het koorts boven 38°C, heeft het een hoogrisicocontact gehad, is het in
quarantaine, bleek het volgens een coronatest COVID-19 te hebben of is iemand in het gezin in
isolatie? Stel de afspraak dan uit en bekijk de instructies in de bijlage.
Waar kan je meer informatie krijgen over de corona-vaccinatie? Lees de bijlage.
• Spreek met je vaste huisarts, kinderarts of je apotheker.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
• Bel naar 1700, de Infolijn van de Vlaamse overheid.
We danken je voor je hulp bij een vlotte vaccinatie. Zo bescherm je je kind en ook de omgeving van je kind.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

Bijlage: belangrijke vragen
Waarom is het belangrijk dat je je kind laat vaccineren?
• Vaccinatie van je kind zorgt ervoor dat het virus zich minder snel en breed kan verspreiden. Zo
wordt het schoolleven van je kind minder onderbroken door isolaties, quarantaines of een sluiting
van de school. Er is ook minder kans dat sport, hobby’s of andere activiteiten van je kind niet
kunnen doorgaan. Dat is goed voor het welzijn en de opleidings- en ontwikkelingskansen van je kind.
• Het vaccin is veilig en wordt goed verdragen door kinderen. Kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen een
ander vaccin dan kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar en volwassenen. In het buitenland zijn er al
miljoenen kinderen gevaccineerd. Zeer uitzonderlijk werden ernstige bijwerkingen gemeld (geen
blijvende letsels gerapporteerd).
• De immuniteit door vaccinatie is beter dan de immuniteit door besmetting. Als je kind besmet is
geweest met COVID-19, kan het toch nog opnieuw besmet worden. Na vaccinatie gebeurt dat minder
vaak. Als je kind al COVID-19 heeft gehad, raden we de vaccinatie nog altijd aan.
• De vaccinatie van kinderen draagt bij tot de bescherming van ouders, grootouders, broers, zussen en
anderen. Het verkleint de kans dat je kind een besmetting doorgeeft.
• Kinderen worden gelukkig niet vaak ziek door de huidige varianten van COVID-19. Af en toe wordt
een kind er toch ernstig ziek van. Vaccinatie beschermt heel goed tegen ernstige ziekte.
Is een van de volgende situaties op je kind van toepassing? Stel de vaccinatie dan eventueel uit.
• Heeft je kind ooit heel allergisch gereageerd op een vaccin? Heeft je kind ooit medische hulp nodig
gehad nadat het een medicijn had genomen? Bespreek dat zeker met je huisarts of kinderarts vóór
de afspraak.
• Voelt je kind zich ziek, grieperig of heeft het koorts boven 38°C? Stel de afspraak dan uit en maak
een nieuwe afspraak als je kind volledig genezen is.
• Heeft je kind een hoogrisicocontact gehad en/of zit het in quarantaine? Stel de vaccinatie uit tot
10 dagen na het hoogrisicocontact.
• Bleek uit een coronatest dat je kind COVID-19 heeft? Dan mag je kind 14 dagen na de test geen
vaccin krijgen. Heeft je kind symptomen of klachten, dan mag het pas een vaccin krijgen 14 dagen
nadat de klachten gestopt zijn. Verplaats de afspraak indien nodig.
• Is er iemand in het gezin in isolatie? Stel de vaccinatie uit tot 10 dagen na de start van de isolatie
van het gezinslid.
• Ben je als ouder ziek met koorts boven 38°C of zit je in quarantaine? Iemand anders mag je kind
begeleiden naar de afspraak.
Wie beslist over de vaccinatie?
Bespreek de vaccinatie met je kind. Ben je niet de enige ouder, stem de vaccinatie dan vooraf af met de
andere ouder of voogd, zeker bij co-ouderschap, en maak onderling een gezamenlijk en gedragen
beslissing voor je naar het vaccinatiecentrum gaat. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je
huisarts of kinderarts. Ook op het moment van de vaccinatie kun je nog vragen stellen.
Wie mag met je kind mee naar het vaccinatiecentrum?
• Als ouder of voogd mag je met je kind mee naar het vaccinatiecentrum komen.
• Kun je als ouder of voogd niet meekomen, geef dan een brief met je toestemming mee aan de
volwassene die je kind begeleidt. Gebruik de brief op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Je kind heeft een chronische ziekte. Mag het gevaccineerd worden?
Ja, de vaccins zijn veilig. Kinderen met chronische ziekten krijgen vaker ergere symptomen als ze besmet
zijn met het coronavirus. Een vaccinatie is voor deze kinderen dus nog belangrijker.
Het lukt je niet naar het vaccinatiecentrum te komen. Wat kun je doen?
Als je kind om medische redenen niet naar het vaccinatiecentrum kan komen, bespreek dat dan met je
huisarts.

