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VACCINATIE 
Wie wordt gevaccineerd en wanneer 

Wanneer word ik gevaccineerd?  Kan ik dat zelf kiezen? 

Je kiest niet zelf wanneer je gevaccineerd wordt. De Vlaamse Overheid bepaalt de volgorde: eerst 

prioritaire groepen, dan de ouderen gevolgd door de actieve bevolking. Meer info via 

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren 

 

Hoe weet ik wanneer ik naar het vaccinatiecentrum moet komen? 

Je hoeft niet zelf contact op te nemen. Iedereen krijgt een uitnodiging voor het vaccinatiecentrum. 

Het heeft ook geen enkele zin om naar het vaccinatiecentrum te komen als je nog geen uitnodiging 

kreeg. 

 

Waar word ik gevaccineerd? Kan ik dat zelf kiezen? 

Iedereen wordt opgeroepen om naar een vaccinatiecentrum te komen, op basis van jouw postcode. 

Je kan dat dus niet zelf kiezen. Voor de inwoners van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, 

Ruiselede, Tielt & Wingene is dat Vaccinatiecentrum Tielt, in de Europahal. 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 
 

Neen, je kan niet kiezen. Alle in België beschikbare vaccins tegen COVID-19 zijn goedgekeurd door 
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen als veilig en voldoende werkzaam 
beschouwd worden voor inzet in een breed vaccinatieprogramma.  
 
Kan ik om een bepaalde reden toch een specifiek vaccin weigeren? 
 

Er zijn maar weinig en enkel erg specifieke redenen om een bepaald vaccin niet toe te dienen. Enkel 
de behandelende specialist kan dat bepalen. Wij kunnen geen rekening houden met attesten voor 
een vaccinwijziging opgemaakt door de huisarts. Enkel de medisch expert van het vaccinatiecentrum 
kan - in overleg met de specialist - daarover een beslissing nemen. 
 

Hoe ziet de uitnodiging eruit?  Wanneer krijg ik die? 

De Vlaamse Overheid stuurt de uitnodigingen per brief, zowat 14 dagen vόόr jouw 

vaccinatiemoment. Als de overheid beschikt over jouw gsm-nummer en e-mailadres, ontvang je ook 

een uitnodiging per sms en/of e-mail. Een voorbeeld van uitnodiging vind je via 

https://www.laatjevaccineren.be/je-uitnodiging-voor-coronavaccinatie 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
https://www.laatjevaccineren.be/je-uitnodiging-voor-coronavaccinatie
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De reservelijst  

Vanaf wanneer kan ik mij registreren op de reservelijst? 

Vanaf dinsdag 6 april kan elke meerderjarige zich daarop inschrijven om last-minute te worden 
opgeroepen als er overschotten zijn in het vaccinatiecentrum.  

Hoe kan ik mij registreren? 

Via het digitale platform qvax.be kan iedereen zich opgeven om op de centrale reservelijst te staan. 
Je schrijft in met je rijksregisternummer (e-ID bij de hand houden dus), je selecteert je 
vaccinatiecentrum en geeft je beschikbaarheden door voor de volgende week (welke dagen of 
dagdelen voor de komende zeven dagen).  

Ofwel geef je bij het einde van elke week nieuwe beschikbare momenten mee, ofwel vraag je  het 
systeem om die automatisch te herhalen. Je kan de gegevens voortdurend aanpassen naargelang je 
beschikbaarheid. 

Is het verplicht?  

Registreren op de centrale reservelijst is niet verplicht 

Voor wie is het NIET bedoeld? 

Voor wie al een uitnodiging met een vaccinatiecode kreeg of jonger dan 18 is. 

Wanneer ben ik dan aan de beurt? 

Dat is moeilijk te voorspellen want het hangt af van de overschotten in ons vaccinatiecentrum. Elke 
vaccinatiedag zijn er een paar dosissen over die niet gebruikt zijn omwille van last-minute 
annuleringen of mensen die niet komen opdagen.  

Om geen vaccins verloren te laten gaan, kan het centrum op het einde van de dag mensen op de 
reservelijst oproepen via e-mail, telefoon of sms (die gegevens geef je door bij registratie op de lijst). 
Bedoeling is dat de opgeroepen mensen dan heel snel naar Vaccinatiecentrum Tielt kunnen komen 
voor hun inenting.  

In welke volgorde wordt men dan opgeroepen?  

Alleen kandidaten binnen de doelgroep (leeftijdscategorie) die op dat moment aan de beurt is, zullen 
worden opgeroepen. De volgorde volgens leeftijd blijft gehandhaafd. Het is dus zeker niet zo dat je 
via de reservelijst mensen kan voorsteken; jongere mensen hoeven zich dus echt niet te haasten om 
zich te registreren op die lijst.   

Het is ook niet zo dat wie eerst registreert op de lijst ook het eerst aan de beurt komt. 

Word ik ook echt sneller gevaccineerd als ik me registreer?  

Niet noodzakelijk. Dat is immers moeilijk vooraf in te schatten, gezien alles afhangt van het 
dagoverschot in ons vaccinatiecentrum. Op vandaag is het aantal restvaccins bij ons gelimiteerd  en 
zal de reservelijst dus eerder beperkt worden aangesproken. Wel wordt verwacht dat er meer 
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reservekandidaten zullen worden aangesproken van zodra de vaccinleveringen helemaal op 
kruissnelheid zitten en de vaccinatiecentra op volle toeren zullen draaien.  

Wat als ik niet snel genoeg kan langskomen als ik gebeld word? 

Als je niet tijdig reageert op de oproep (het systeem werkt via een aftelklok; je moet binnen het 
halfuur reageren als je wordt gecontacteerd), wordt je prik aan iemand anders gegeven. Je verliest je 
plaats op de lijst niet, maar moet wel opnieuw je beschikbare momenten opgeven. 

Ook als je één of een paar keer zo’n last-minute uitnodiging afwijst, krijg je nog altijd een gewone 
uitnodiging conform de officiële procedure en volgens de volgorde die het vaccinatiecentrum moet 
hanteren.  

Krijg ik nog een officiële uitnodiging als ik me inschrijf op de reservelijst? 

Ja, een registratie op de centrale reservelijst heeft geen gevolgen voor de ‘gewone’ uitnodiging op 
naam. Mogelijk krijg je die zelfs eerder en vervalt dus je plaats op de wachtlijst. 

Mag ik mijn officiële uitnodiging doorgeven als ik via de reservelijst eerder gevaccineerd word? 

Neen, het vaccin is strikt persoonlijk.  

 

Risicopatiënten 

Wanneer zijn risicopatiënten aan de beurt?  

Vanaf einde april-begin mei, start de inenting van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19. 

Ook binnen die groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de 

beurt (alle 65+’ers zijn tegen dan immers gevaccineerd) en dan dalen we af in leeftijd tot alle 

risicopatiënten zijn ingeënt. 

 

Hoe worden de lijsten voor de risicopatiënten opgemaakt?   

Voor de lijst met risicopatiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd (o.a. het 
Kankerregister, de ziekenfondsen, de huisartsen en specialisten).  
 

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopatiënten staat? 

Vanaf 8 april kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via 

mijngezondheid.belgie.be of www.myhealthviewer.be .  

 

 

 

 

 

http://www.myhealthviewer.be/
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Buitenland 

Ik ga naar het buitenland en wil vroeger gevaccineerd worden 

Je bepaalt niet zelf wanneer je gevaccineerd wordt. Jouw vaccinatiedatum wordt bepaald door de 

uitnodiging die je via de Vlaamse Overheid krijgt. Als Vaccinatiecentrum kunnen wij die niet 

bespoedigen. 

 

Ik ben Belg in het buitenland zonder Belgisch adres maar ben fysiek aanwezig in België 

Er wordt een procedure uitgewerkt waarbij de persoon in kwestie zich op een lijst kan laten plaatsen 

in de gemeente waar hij/zij verblijft. Die lijst wordt dan gegroepeerd overgemaakt aan het 

vaccinatiecentrum, waarna door de centrummanager rechtstreeks wordt uitgenodigd volgens 

prioriteit (eerst leeftijd, dan risicopatiënt, dan de ruimere bevolkingslagen). Dit systeem is voorlopig 

nog niet geactiveerd. 

 

Ik ben Belg in het buitenland zonder Belgisch adres en ben niet fysiek aanwezig in België 

De federale overheid werkt aan een procedure hieromtrent. Timing en modaliteiten zijn voorlopig 

nog niet gekend.   

 

Ik ben buitenlander in België zonder Belgisch adres  

Er wordt een procedure uitgewerkt waarbij de persoon in kwestie zich op een lijst kan laten plaatsen 

in de gemeente waar hij/zij verblijft. Die lijst wordt dan gegroepeerd overgemaakt aan het 

vaccinatiecentrum, waarna door de centrummanager rechtstreeks wordt uitgenodigd volgens 

prioriteit (eerst leeftijd, dan risicopatiënt, dan de ruimere bevolkingslagen). Dit systeem is voorlopig 

nog niet geactiveerd. 
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Jouw uitnodiging en afspraak 
 

Wat doe ik als ik een uitnodiging ontvangen heb? 

Je uitnodiging is steeds persoonlijk; jouw naam staat erop vermeld. Op de uitnodiging vind je ook 

volgende gegevens: 

• het vaccinatiecentrum waar je terecht kan 

• de datum & het tijdstip waarop je er verwacht wordt (voor vaccins waarvoor 2 doses nodig zijn, is 

ook een tweede datum vermeld) 

• jouw vaccinatiecode: dit is een unieke persoonlijke code 

• de manier om je afspraak te bevestigen, te verplaatsen of te annuleren 

Hoe kan ik mijn afspraak bevestigen, verplaatsen of annuleren 

• bij een uitnodiging per sms of e-mail kan je op de link klikken om je afspraak te bevestigen of te 

verplaatsen 

• voor een afspraak per brief of indien de link op de e-mail niet zou werken, kan je terecht op 

https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode ingeven en zo je afspraken 

bekijken, verplaatsen of annuleren 

• je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter i.v.m. jouw afspraak. Dat nummer 

vind je op jouw uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op 

zaterdag van 9u00 tot 12u00 

 

Hoe wordt de afspraakdatum voor de tweede dosis bepaald? 

Op je uitnodiging staan de 2 afspraken ineens ingepland: een afspraak voor de eerste dosis en enige 

tijd later ook die voor de tweede. 

De tussenperiode is bepaald door de Vlaamse Overheid en is afhankelijk van welk vaccin je krijgt. 

Voor het AstraZeneca-vaccin bedraagt de tussentijd ca. 12 weken; voor het Pfizer-vaccin is de 

tussentijd bepaald op ca. 3 à 4 weken. 

Voor de tweede dosis wordt steeds hetzelfde vaccin gebruikt als dat van de eerste dosis. 

 

Kan ik de uitnodiging in een andere taal krijgen? 

Je krijgt slechts één uitnodiging maar je kan via onderstaande link wel de vertaling ervan terugvinden 

in zowat 20 talen.  

https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen 

 

Wat moet ik doen als ik mijn vaccinatie gemist heb? 

Plan een nieuwe afspraak in. 

Dat kan je zelf doen via https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode invullen en zo 

je afspraken bekijken, verplaatsen of annuleren. 

https://covidvaccin.doclr.be/
https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen
https://covidvaccin.doclr.be/
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Je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter. Dat nummer vind je terug op de 

uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 

tot 12u00. 

 

Ik kan niet komen naar mijn vaccinatie.  Kan ik mijn vaccin doorgeven aan iemand anders? 

Je kan jouw afspraak niet afstaan aan iemand anders. Plan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in. 

Dat kan je zelf doen via https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode invullen en zo 

je afspraken bekijken, verplaatsen of annuleren. 

Je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter. Dat nummer vind je terug op de 

uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 

tot 12u00. 

 

Hoe lang duurt de vaccinatie? 

Je volgt een vooraf bepaald traject, dat erover waakt dat alles veilig verloopt en je vaccinatie correct 

wordt geregistreerd. Hou rekening met een tijdsdoorloop van 40 minuten tot 1 uur max. 

 

De dag van jouw vaccinatie 

Wanneer moet ik in het vaccinatiecentrum zijn? 

Op je uitnodiging staan datum & uur vermeld waarop je in Vaccinatiecentrum Tielt verwacht wordt. 

We vragen je om op tijd op de afspraak te zijn maar ook niet té vroeg. 

 

Wat moet ik meebrengen? 

Je brengt zeker je elektronische identiteitskaart mee (eID) en het e-ticket of uitnodiging die je kreeg. 

Daarop kan men bij aankomst het uur van jouw afspraak snel controleren. 

Bij twijfel over allergieën breng je ook best jouw huidig medicatieschema mee. Je huisarts kan je 

daarbij helpen. 

Bij de vaccinatie van de tweede dosis breng je ook het vaccinatiekaartje mee dat je kreeg bij je 

eerste dosis.  

 

Welke ondersteuning is er beschikbaar 

Ik gebruik een rollator of rolstoel 

• het vaccinatiecentrum is vlot toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator. Op de 

parking en ook binnenin het vaccinatiecentrum is alles vlak en obstakelvrij 

• er zijn extra rolstoelen beschikbaar bij de ingang van het vaccinatiecentrum 

• er is een Kiss & Ride - zone vlak voor de ingang van het vaccinatiecentrum 

• je mag steeds 1 begeleider meenemen die je doorheen het volledige traject kan begeleiden 

• zo nodig kan een steward van het vaccinatiecentrum zelf je begeleiden 

https://covidvaccin.doclr.be/
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Ik ben blind of slechtziend 

• er is gewerkt met kleurlijnen en grote letters om de verschillende zones aan te duiden 

• een blindengeleidehond mag mee naar binnen 

• je mag steeds 1 begeleider meebrengen die je doorheen het volledige traject kan begeleiden 

• indien nodig kan een steward van het vaccinatiecentrum je begeleiden 
 

Ik ben slechthorend of doof 

• je mag steeds 1 begeleider meebrengen die je doorheen het volledige traject kan begeleiden 

• indien nodig kan een steward van het vaccinatiecentrum je begeleiden 
 

Mag ik een begeleider meenemen? 

Om jou te ondersteunen, mag je een begeleider meebrengen. Hij/zij kan je gedurende het volledige 

vaccinatietraject begeleiden. Dat kan enkel indien begeleiding noodzakelijk is: voor mensen met een 

mobiliteitsprobleem, een visuele of auditieve beperking, een mentale beperking of dementie … 

 

Mag ik iemand meebrengen? 

Om jou te ondersteunen, mag je een begeleider meebrengen. Hij/zij kan je gedurende het volledige 

vaccinatietraject begeleiden. Dat kan enkel indien begeleiding noodzakelijk is: voor personen met 

een mobiliteitsprobleem, een visuele of auditieve beperking, een mentale beperking of dementie … 

Het is niet toegelaten om andere personen of kinderen mee te brengen naar het vaccinatiecentrum. 

• chauffeurs zijn niet toegelaten 

• huisdieren (behalve blindengeleidehonden) zijn niet toegelaten in het vaccinatiecentrum 

• een begeleider kan niet mee gevaccineerd worden; hij/zij wacht op een eigen uitnodiging 

 

Kledij & mondmasker 

• in het vaccinatiecentrum draag je steeds een chirurgisch of stoffen mondmasker, geen bandana 

of sjaal 

• draag losse kledij, zodat je makkelijk je bovenarm kan ontbloten voor de prik 

• er is geen vestiaire; breng zo weinig mogelijk mee 

 

Mag ik eten of drinken? 

Je mag geen eten of drinken meebrengen naar het vaccinatiecentrum. 

 

Wat moet ik doen als ik ziek ben op de dag van mijn afspraak? 

Wie ziek is, mag niet naar het vaccinatiecentrum komen. 

Je maakt een nieuwe afspraak. Dat kan online via de gegevens op jouw uitnodiging of je belt het 

callcenter (je vindt het nummer op de uitnodiging). 

Doe dat nog vόόr jouw afspraak. Zo weet het vaccinatiecenter dat je niet komt en zorgt men ervoor 

dat er geen vaccins verloren gaan. 
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Hoe verloopt jouw vaccinatie 

bij aankomst 

• hier toon je jouw uitnodiging zodat de steward ziet wanneer je afspraak hebt 

• ontsmet je handen bij aankomst 

• je temperatuur wordt gemeten 

• heb je een verhoogde temperatuur, dan kan je 3 minuten wachten voor een tweede meting. Heb 

je nog steeds verhoging, dan kan je niet gevaccineerd worden en ga je terug naar huis. Neem 

contact op met het callcenter om een nieuwe afspraak in te plannen 
 

onthaal 

• hier controleren we jouw identiteitskaart en uitnodiging 

• als je voor je tweede dosis komt, breng je ook jouw vaccinatiekaartje mee 

• bij het onthaal krijg je een vaccinatielijn toegewezen; die zijn genummerd en hebben een kleur 
vaccinatielijn 1: groen - vaccinatielijn 2: rood - vaccinatielijn 3: blauw - vaccinatielijn 4: geel 
 

wachtruimte 

• je volgt de kleur van je vaccinatielijn en komt in de wachtruimte terecht 

• je neemt plaats en wacht op het (geluids)signaal via het TV scherm tot je uitgenodigd wordt 
 

check up 

• je hebt een gesprek met een verpleegkundige die een medische vragenlijst overloopt en jou info 

geeft over de vaccinatie. Je wacht tot je kan doorschuiven naar de eigenlijke vaccinatieruimte 
 

de eigenlijke vaccinatie 

• je neemt plaats in de vaccinatieruimte 

• maak alvast je bovenarm vrij voor het vaccin 
 

observatiezone 

• na vaccinatie ga je naar de observatiezone 

• ontsmet jouw handen voor je plaatsneemt 

• er zijn stewards in de observatiezone; zo kunnen we snel ingrijpen bij een allergische reactie 

• na 15 minuten (of 30 minuten als je dit aangeraden is) verlaat je de observatiezone 
 

Na jouw vaccinatie 

Milde bijwerkingen zoals pijn, roodheid of spierstijfheid op de plaats van de injectie zijn mogelijk.  

Soms ontstaat er hoofdpijn, misselijkheid of koorts. Die bijwerkingen verdwijnen spontaan na 48 uur. 

Ben je ongerust of blijven de bijwerkingen langer duren, contacteer dan je huisarts. 

Blijf zeker de huidige coronamaatregelen volgen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

 

Kan ik mij thuis laten vaccineren i.p.v. in een vaccinatiecentrum? 
 

Het doel is zoveel mogelijk mensen in te enten in het vaccinatiecentrum. In uitzonderlijke gevallen is 
thuisvaccinatie mogelijk. Enkel je huisarts kan een aanvraag indienen voor thuisvaccinatie. 

 

De huisartsen maken zelf een beperkte lijst van patiënten die daarvoor in aanmerking komen; het is 
ook de huisarts zelf die de vaccins aanvraagt bij het vaccinatiecentrum. 
 

We vragen om jouw afspraak om naar het vaccinatiecentrum te komen pas te annuleren nà formeel 
akkoord voor thuisvaccinatie door uw huisarts. Zonder formeel akkoord van je huisarts kom je dus 
gewoon naar het vaccinatiecentrum op het tijdstip aangegeven in de uitnodiging die je krijgt.  

http://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


 
9 

MOBILITEIT 
Waar bevindt Vaccinatiecentrum Tielt zich 

in de Tieltse Europahal, Generaal Maczekplein 5   

Hoe bereik ik vlot Vaccinatiecentrum Tielt 

Per fiets 

Er is een ruime fietsenstalling op het Generaal Maczekplein, bij de uitgang van het 

vaccinatiecentrum. Dan wandel je tot aan de ingang, maar ben je direct bij jouw fiets na vaccinatie 

Met de auto 

• geef in je gps of navigatiesysteem het adres Generaal Maczekplein 5, Tielt in 

• Je rijdt best via de Ringlaan. Richtingaanwijzers leiden je naar het vaccinatiecentrum & de 

bijhorende parkings 

• Er is een ruime parking op het Generaal Maczekplein zelf, blauwe zone beperkt tot max. 1,5 u; 

vergeet je parkeerschijf niet. 

• Parkings langsheen de Ringlaan en in de Sportlaan zijn gratis en daar geldt geen blauw zone 

Met het openbaar vervoer 

Tielt wordt bediend via buslijn 21 (Brugge-Zwevezele-Tielt), lijn 28 (Beernem – Wingene – Zwevezele) 

en via Belbus 77 Tielt. Er zijn diverse bushaltes op wandelafstand van het vaccinatiecentrum: 

• Kliniek Sint-Andries 

• Sporthal/Tramstraat 

• Dekenij (hoek Ieper- & Krommewalstraat) 
 

Je kan ook een beroep doen op de belbus: reserveren doe je via T 059 56 52 56. 

Aan het vaccinatiecentrum is een tijdelijke belbushalte voorzien 

 

Kiss & Ride 

Er is een Kiss & Ride-zone vlak voor de ingang van het vaccinatiecentrum. Daar kan je veilig afgezet 

worden. Je chauffeur kan hier niet blijven staan en rijdt dus door naar de parking.  

 

Ik geraak niet zelf in het vaccinatiecentrum. Hoe krijg ik hulp? 

Kijk eerst in jouw eigen netwerk: vraag aan familie, vrienden of een mantelzorger of ze je naar 

Vaccinatiecentrum Tielt kunnen brengen voor je afspraak. Jouw begeleider mag bij je blijven 

gedurende het volledige vaccinatietraject (maar krijgt geen vaccin toegediend).   

Zorg bij een gezamenlijke rit voor voldoende verluchting in de wagen, draag een mondmasker en hou 

voldoende afstand: neem als passagier plaats achteraan in de wagen.  
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Kan je geen beroep doen op je eigen netwerk, contacteer dan de minder mobielen centrale van je 

woonplaats. 

voor Dentergem  

via T 056 60 10 10 of administratie@ocmwdentergem.be 

elke werkdag 8u00-12u00 en 13u30-17u00 – tijdens het weekend via T 0478 51 35 89 
 

voor Meulebeke  

via T 051 48 61 93 of dienstencentrum@meulebeke.be 

elke weekdag van 08u00-12u00 en 13u00-17u00 
 

voor Oostrozebeke  
via T 056 67 11 50 of sociaalhuis@oostrozebeke.be 
ma-vr 9u00 – 12u00 en 13u30 – 16u30 
 

voor Pittem  

via T 051 46 03 50 of onthaal@pittem.be 

elke weekdag van 9u00 - 12u00 en 13u30 tot 17u00 
 

voor Ruiselede  

via T 051 68 94 84 of ocmw@ruiselede.be 

ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-16u00 / vr: 08u30-12u00 en 13u00-15u00 
 

voor Tielt  

via T 051 40 75 74  

elke weekdag van 08u00 tot 12u00 
 

voor Wingene  

via T 051 65 52 48 of info@wingene.be 

elke weekdag van 08u30 tot 17u00 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratie@ocmwdentergem.be
mailto:dienstencentrum@meulebeke.be
mailto:sociaalhuis@oostrozebeke.be
mailto:onthaal@pittem.be
mailto:ocmw@ruiselede.be
mailto:info@wingene.be
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V&A VLAAMSE OVERHEID 
Voor alle info over de vaccins, de vaccinatiestrategie van de Vlaamse Overheid en het belang van 

vaccinaties kan je terecht op www.laatjevaccineren.be 

Op de pagina ‘Wie, waar en wanneer’: www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer 

 vind je meer info over: 

• Volgorde van vaccineren 

• Vaccinatiecentra: waar en wanneer krijg ik mijn vaccin 

• Je uitnodiging 

• Je afspraak 

• De dag van je vaccinatie 

• Vaccinatieteller 

• Waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is 
 

Op de pagina ‘Andere Vaccinaties’: www.laatjevaccineren.be/andere-vaccinaties 

vind je meer info over: 

- Waarom vaccineren 

- Hoe werken vaccins 

- Misvattingen over vaccinatie 

- Betrouwbare websites over vaccinatie 

 

Op de pagina ‘Covid-19-vaccins’: www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins 

vind je meer info over: 

• Hoe werkt het coronavaccin? 

• Beschikbare vaccins 

• Bijwerkingen 

• Soorten vaccins 

• Ontwikkelen en testen van coronavaccins 
 

Op de pagina ‘Veelgestelde vragen’: www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen vind je 

antwoorden op vragen over de algemene vaccinatiestrategie en het vaccinatieverloop. 
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