UITNODIGING
COVID-19 VACCINATIE

Maak je afspraken
Bevestig of pas je afspraken zeker aan zodat het vaccinatiecentrum weet dat je komt.
Vraag hulp aan familie of iemand in je buurt als je dat nodig hebt.
Surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie
En meld je aan met je vaccinatiecode V9b98b1f9f17e4b1.
Of scan deze QR-code met je smartphone.

Of bel naar 03 361 74 00

Inwoners van een gemeente met taalfaciliteiten kunnen een vertaling van deze brief vinden op
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen
of bij hun gemeentebestuur.
Les habitants d'une commune à facilités linguistiques peuvent trouver une traduction de cette lettre sur
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen
ou auprès de leur administration municipale.

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

V9b98b1f9f17e4b1
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Bijlage: belangrijke vragen
Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren?
• Het vaccin zorgt ervoor dat je niet ziek wordt van COVID-19. Door de vaccinatie maakt je lichaam
antistoffen aan.
• Alle vaccins werken. Ze worden streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
• Als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, kan het virus zich minder snel verspreiden
en zijn alle mensen beschermd: dat heet groepsimmuniteit.
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? Heb je koorts boven 38°C, keelpijn, moet je hoesten, kun je moeilijk ademen? Stel je
afspraak dan uit en maak een nieuwe als je volledig genezen bent.
• Heb je een coronatest gehad en bleek je corona te hebben?
o Ben je in de 14 dagen na die test ziek geworden?
• Nee? Je mag dan een vaccin krijgen vanaf 14 dagen na die test, anders stel je je
afspraak uit.
• Ja? Je mag dan een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten van corona meer
hebt. Maak dan pas een afspraak.
• Ben je nu of op de dag van je vaccinatie in quarantaine omdat je bijvoorbeeld contact hebt gehad
met iemand met corona of ben je net terug van een reis naar een rode zone? Stel je afspraak dan uit.
Je mag pas een vaccin krijgen 10 dagen na je contact met iemand met corona of na terugkeer van
een reis naar een rode zone.
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 je 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 hen 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 03 361 74 00 van het vaccinatiecentrum. Zij vinden een oplossing.
Als je om medische redenen niet naar het vaccinatiecentrum kunt komen, bespreek dat dan met je
huisarts.

