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UITNODIGING 
COVID-19 VACCINATIE

Maak je afspraak
Er is een vaccin voor je gereserveerd. Maak een afspraak zodat het vaccinatiecentrum weet dat je 
komt. Vraag hulp aan familie of iemand in je buurt als je dat nodig hebt.

Bevestig je afspraak door te surfen naar www.laatjevaccineren.be/registratie 
Meld je aan met je vaccinatiecode V9b98b1f9f17e4b1. 

Of scan deze QR-code met je smartphone.

Of bel naar 03 361 74 00

Meer info over het vaccinatiecentrum of over eventuele mogelijkheden om je te laten vaccineren 
buiten het vaccinatiecentrum, vind je op de website www.elzzora.be 

Je kan deze brief in meerdere talen vinden op: 
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen 
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Je persoonlijke vaccinatiecode: V9b98b1f9f17e4b1

Beste Piet Van de Poel,

Je kan nu een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 krijgen in je vaccinatiecentrum. Eerder liet je je al 
vaccineren met een basisvaccinatie en kon je al een eerste boostervaccinatie krijgen. We willen je nu de 
mogelijkheid geven voor een tweede boostervaccinatie om je persoonlijke bescherming tegen COVID-19 op 
peil te houden. Dit is een gratis en vrijblijvend aanbod.

Lees meer info over een tweede boostervaccinatie in de bijlage.

Waar kan je je tweede boostervaccinatie krijgen?

Waar
Park Spoor Oost 
 
Fabriekstraat 38  
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 • Wil je een tweede booster? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak. 

 • Wil je geen tweede booster? Dan hoef je niets te doen. Je mag ons ook altijd laten weten dat je geen 
afspraak wenst. 

 • Bevestig of verander je afspraak op www.laatjevaccineren.be/registratie met je vaccinatiecode 
V9b98b1f9f17e4b1. Of bel naar het nummer 03 361 74 00. 

Wat doe je op de dag van je vaccinatie?
 • Breng je identiteitskaart mee. 
 • Draag een chirurgisch of stoffen mondmasker. 
 • Draag makkelijke kleding. Je krijgt een vaccinatie in je bovenarm. 
 • Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt. 
 • 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 isolatie wegens een besmetting met COVID-19? Stel je afspraak dan uit.  

Waar kan je meer informatie krijgen over de corona-vaccinatie?
 • Lees de bijlage. 
 • Spreek met je vaste huisarts of vraag uitleg aan je apotheker.  
 • Surf naar www.laatjevaccineren.be 
 • Bel naar 1700, de Infolijn van de Vlaamse overheid. 

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende informatie heb gegeven om je keuze te kunnen maken.

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Dirk Dewolf  
Administrateur-generaal  



Bijlage: belangrijke vragen

Wie kan een tweede boostervaccin krijgen?
Momenteel bieden we een tweede boostervaccinatie aan voor: 
 • mensen die in een woonzorgcentrum verblijven  
 • oudere personen vanaf 80 jaar 
 
Een tweede booster kan worden toegediend zodra er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste 
COVID-19-vaccinatie.  

Waarom krijg ik een tweede boostervaccinatie aangeboden?
Deze tweede booster bieden we je als voorzorg aan omdat: 
 • We het verdere verloop van de COVID-19-epidemie niet kunnen voorspellen. 
 • De 80+'ers het meest kwetsbaar zijn om ernstig ziek te worden van COVID-19.  
 • Je tot de groep behoort die als eerste de eerdere boostervaccinatie heeft gekregen. Het is intussen 

gekend dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, langzaamaan 
afneemt doorheen de maanden. Een boostervaccinatie houdt de immuniteit op peil, zodat het 
risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk 
blijft.  

 
De keuze om al dan niet deze tweede booster te krijgen, is jouw individuele keuze en dient voor je 
individuele bescherming. Er is momenteel geen aanbeveling om systematisch alle 80+’ers een tweede 
booster te geven. 

Is het veilig om een tweede booster te krijgen?
Er zijn momenteel geen veiligheidsrisico's vastgesteld bij het toedienen van een extra booster. Ook in 
andere landen wordt dit al gedaan. 

Kan het zijn dat ik zelfs met deze tweede booster nu in het najaar nog een booster krijg?
Een tweede booster nu sluit niet uit dat vóór de volgende winter nog een extra booster nodig is. Dat zal 
continu geëvalueerd worden door de experten in de Taskforce vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad en 
hangt af van het verdere verloop van de epidemie.

Wat als ik nog geen eerste booster heb gekregen?
Als je enkel een basisvaccinatie hebt gekregen, maar nog geen eerste booster, kan je deze brief ook 
gebruiken om een afspraak te maken voor een eerste booster. Minstens één boostervaccinatie krijgen is sterk 
aanbevolen. 

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 uit een coronatest COVID-19 te hebben? Dan mag je 14 dagen na de test geen vaccin krijgen. 

Heb je symptomen of klachten, dan mag je pas een vaccin krijgen 14 dagen nadat de klachten gestopt 
zijn. Verplaats je afspraak indien nodig.   

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. 

Het lukt je niet naar het vaccinatiecentrum te komen. Wat kan 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 kan komen, bespreek dat dan met je huisarts.


