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2Vlaamse overheid
Afdeling Zorg en Gezondheid
Koning Albert II Laan 35
1030 Brussel

<3Voornaam> <4naam>
<5Straatnaam> <6nummer> / <7busnummer>

<8Postcode> <9Gemeente>

Je persoonlĳke vaccinatiecode: 10VXXX.XXXX.XXXX.XXXX

Maak je afspraken vóór 11DD/MM/JJJJ
12www.laatjevaccineren.be

Beste <13voornaam> <14naam>,

Dit is een uitnodiging voor een VACCINATIE tegen het coronavirus Covid-19.
Hou deze brief goed bĳ.

Waarom is het belangrĳk dat je je laat vaccineren?

Het vaccin zorgt ervoor dat je niet ziek wordt van COVID 19.
Vaccinatie activeert het immuunsysteem van je lichaam.

Elk vaccin werkt, en wordt heel streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Heb je een chronische ziekte?Als je besmet bent met het COVID-19 virus krĳg je
vaak ergere symptomen. Een vaccin is hier dus extra belangrĳk.
De vaccins zĳn ook getest bĳ mensen met een chronische ziekte.

Als meer dan 70% van alle mensen in België zich laat vaccineren, kan het virus zich
minder snel verspreiden. Dan zĳn alle mensen beschermd. Dat heet groepsimmuniteit.

1. Ik wil een vaccin

2. Ik wil een vaccin.
Maar ik kan of mag misschien niet.

3. Ik heb een vraag of twĳfel

4. Ik wil geen vaccin.
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Niet verplicht. Wel aangeraden en gratis
Het wordt aangeraden voor je eigen gezondheid en die van de mensen in je omgeving.
Alleen als bĳna iedereen zich laat vaccineren, kunnen we de ziekte onder controle krĳgen.
De vaccinatie is gratis.
Je kan je laten vaccineren in het vaccinatiecentrum

Maak uw keuze:



<17naam vaccinatiecentum>
<18centr straatnaam> < 19centr nummer>
<20centr postcode> <21centr gemeente>.

De dag zelf
Breng mee:

- het e-ticket (en niet deze oproepingsbrief) dat u bĳ de
reservering kunt afprinten of opslaan op uw smartphone

- je identiteitskaart.

Draag een mondmasker: een chirurgisch of een stoffen
masker, geen bandana of sjaal.

Je krĳgt een vaccinatie in je bovenarm.
Draag hiervoor makkelĳke kleding.

Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt.

Als je symptomen van een infectie hebt
(zoals koorts boven 38°), annuleer dan de afspraak
en reserveer opnieuw wanneer je genezen bent.

Waar
Je kan je laten vaccineren in het vaccinatiecentrum

1. Ik wil een vaccin

Wanneer
Je kiest zelf twee vaccinatietĳdstippen uit een beperkt aantal data.
Je moet aanwezig kunnen zĳn op beide data.

Surf naar <25URL>, meld je aan met uw vaccinatiecode
<26vaccinatiecode> en kies twee tĳdstippen

Of laat u bĳstaan door familie of vrienden om dit te doen

Of bel naar <27telnummer> om twee tĳdstippen
om je vaccinatie af te spreken.

Noteer deze 2 afspraken in je agenda.



Kan je om een medische reden niet naar het vaccinatiecentrum
komen? Wil je een alternatief?

Spreek met je huisarts of bel naar het vaccinatiecentrum
<30telnummer>. Er wordt dan samen gezocht naar een goede
oplossing.

Bel naar het informatienummer van 31de Vlaamse overheid:
<32telnummer>.

Geldt één van deze situaties voor jou?
Spreek dan met je huisarts en stel je vaccinatie eventueel uit.

Je had ooit een onmiddellĳke of ernstige allergische reactie na
een vorig vaccin of je had na inname van een geneesmiddel
dringende medische zorg nodig.

Je hebt symptomen van een infectie (zoals koorts boven 38°). Maak
dan pas een afspraak voor vaccinatie als je volledig genezen bent.

Je hebt een coronatest gehad die positief was, en je bent in de 14
dagen erna niet ziek geworden. Je kan dan een afspraak maken.

Je hebt een coronatest gehad die positief was en je bent wel ziek:
wacht dan 14 dagen nadat je bent genezen om een afspraak te
maken, en contacteer je huisarts.

Als je zwanger bent, mag je gevaccineerd worden. Als je hierover
nog vragen hebt, stel je deze best vooraf aan je arts.

2. Ik wil een vaccin.
Maar ik kan of mag misschien niet.

Heb je nog persoonlĳke vragen of twijfel je om je te laten
vaccineren?

Contacteer je huisarts (best je vaste huisarts, die je Globaal
Medisch Dossier bĳhoudt).

Vraag informatie en hulp aan je apotheker.

Surf naar <39URL>

Bel naar het informatienummer van 40de Vlaamse overheid:
<41telnummer>

3. Ik heb een vraag of twĳfel



Wil je geen vaccinatie?
Informeer ons hier zeker over. Zo kunnen we jouw vaccin aan iemand
anders geven. Je ontvangt dan ook geen herhalingsbrief, sms en e-mail
meer.

Surf naar <33URL>, tik je vaccinatiecode in:
<34vaccinatiecode>, en registreer dat je hierover niet meer
gecontacteerd wilt worden

Of laat u bĳstaan door familie of vrienden om dit te doen

Of bel naar het <35telnummer>.

Ben je al gevaccineerd?
Informeer ons hier zeker over. Zo kunnen we jouw vaccin aan iemand
anders geven. Je ontvangt
dan ook geen herhalingsbrief, sms en e-mail meer.

Surf naar <36URL>, tik je vaccinatiecode in:
<37vaccinatiecode>, en registreer dat je reeds gevaccineerd
bent

Of laat u bĳstaan door familie of vrienden om dit te doen

Of bel naar het <38telnummer>.

Deze brief werd vertaald in meer dan 20 andere talen:
(o.a. in Français, Deutsch, English, Polski, Español, Türkçe,русский, ,⽂中,العربية
…)

https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/
of scan deze <45QR-code>

Indien je meer wil weten over hoe de uitnodigingselectie voor vaccinatie heeft plaatsgevonden, kan
je de algemene informatie hierover terugvinden op <47URL>.

We danken je voor je hulp bĳ een vlotte vaccinatie. Zo bescherm je jezelf en ook je naasten tegen
het virus.

Met vriendelĳke groeten,

[42ingescande handtekening]

43Dr. Dirk Dewolf
44Administrateur-generaal

4. Ik wil geen vaccin.

Dit document ontvang je ook digitaal via e-box.

Ontdek het op 46burgerprofiel.vlaanderen.be


