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In deze brochure:
• Vaccinatiestrategie
• Waarom vaccineren belangrijk is
• Het vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg
• Uw uitnodiging en afspraak
• Hoe en wat?
• Minder mobiel?

Kortenberg, dinsdag 23 februari 2021

Beste inwoner
Het coronavirus overheerst nog steeds het nieuws, maar
gelukkig zien we toch ook perspectief. 2021 staat in het teken
van vaccinatie en onze vrijheid die we trachten te herwinnen.
U hebt het ongetwijfeld al gehoord of gelezen: in Kortenberg
werd in de sporthal Colomba een vaccinatiecentrum ingericht.
De site bleek de meest geschikte locatie om in de komende
maanden zo’n 40.000 inwoners van Kortenberg, Herent
en Bertem te ontvangen. Van zodra de vaccins worden
aangeleverd zult ook ú er terechtkunnen voor een prikje.
Verderop in deze brochure vindt u alle praktische informatie
hierover terug en hopelijk ook een antwoord op de vragen
waar u mogelijk mee zit.
Tenslotte: mag ik u bedanken voor al uw inspanningen
van de afgelopen maanden en de inspanningen die u nog
zult moeten leveren? Laten we samen het coronavirus een
definitieve halt toeroepen. Op naar onze vrijheid, op naar ons
‘oude’ leven!
Met warme groet
Alexandra Thienpont
Uw burgemeester
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Vaccinatiestrategie
De vaccinatie gebeurt in fases in functie van de levering van de vaccins.
Omdat niet iedereen tegelijk gevaccineerd kan worden, heeft de federale
overheid een faseplan aangekondigd voor de vaccinatiestrategie in België.
Er werden dan ook enkele prioritaire groepen bepaald.
Uiteraard is dit faseplan afhankelijk van de productie en levering van de
(verschillende) vaccins.
Volgende planning werd tot op het moment van druk van deze brochure
vooropgesteld:
• Januari: bewoners en personeel woonzorgcentra – zorgprofessionals in
ziekenhuizen
• Februari: eerstelijnszorgprofessionals – collectieve zorginstellingen en
ziekenhuispersoneel
• Maart: 65-plussers en risicopatiënten
• April: kritische functies in essentiële beroepen
• Juni: algemene bevolking (18+)
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Waarom vaccineren belangrijk is
U beschermt er uzelf mee, maar ook anderen. Alleen zo krijgt het virus
minder kans om zich te verspreiden en kunnen we groepsimmuniteit
bereiken. Dit is een voorwaarde om terug te keren naar ons leven van
vroeger.
De gemeente Kortenberg wil alle inwoners aanmoedigen om zich te laten
vaccineren, ook al bent u daar niet toe verplicht. Alleen op die manier
kunnen we het virus klein krijgen. Bovendien is vaccinatie volledig gratis in
België.

U zorgt voor uzelf én voor anderen

70 %

Ons land hoopt zo snel mogelijk
groepsimmuniteit te bekomen dankzij het
vaccin. Dat wil zeggen dat een voldoende
grote groep mensen weerstand heeft
opgebouwd tegen het virus.
Om dat te realiseren, moet minstens 70% van
de Belgen zich laten vaccineren. Alleen zo
krijgt het virus geen (nieuwe) kans om zich te
verspreiden.
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Hoe sneller de vaccinatiegraad stijgt, hoe sneller de versoepelingen er
(stap per stap) zullen komen. Vaccinatie is dus enorm belangrijk en een
teken van solidariteit: u beschermt dan immers niet alleen uzelf, maar ook
anderen. Alleen zo kunnen we opnieuw samen zijn, elkaar omhelzen en ons
oude leven oppakken.
Na een vaccinatie (elke persoon krijgt twee
dosissen, met telkens enkele weken tussen)
duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer uw
lichaam antistoﬀen begint aan te maken. In
die periode blijft het uiteraard belangrijk
om de fysieke afstandsregels en
beschermingsmaatregelen (mondmasker,
handen wassen, …) te blijven respecteren.
Zolang de groepsimmuniteit niet bereikt
wordt, blijft het volgen van de maatregelen nog steeds erg belangrijk. Pas
wanneer de groepsimmuniteit bereikt wordt, zullen we kunnen terugkeren
naar ons ‘normale’ leven van vroeger.
Feiten
• Iedereen kan besmet worden met het coronavirus. Ook jonge, gezonde
mensen kunnen het doorgeven, zonder zelf symptomen te hebben, en
kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus.
• Het COVID-19-vaccin kan géén COVID-19-infectie veroorzaken.
• Het vaccin werd uitvoerig getest en is veilig. De meest voorkomende
klachten na vaccinatie zijn pijn op de plaats van de injectie, spierpijn,
koorts en hoofdpijn.
• Het vaccin is doeltreffend in de preventie van COVID-19.
• Grootschalige versoepelingen zullen pas mogelijk zijn na het bereiken
van groepsimmuniteit.
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Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg
Het vaccinatiecentrum vindt u op de site Colomba, Wijngaardstraat 1 in
3070 Kortenberg. Alle info vindt u op www.vaccinatiecentrumkortenberg.be.
Inwoners van Kortenberg, Herent en Bertem kunnen
vanaf begin maart in het vaccinatiecentrum op
de Kortenbergse site Colomba terecht voor een
coronavaccinatie, ook in het weekend. Alle informatie
hierover vindt u op de website
www.vaccinatiecentrumkortenberg.be.
Deze website wordt voortdurend aangevuld met de
meest recente informatie.
Eind januari werd er gestart met de opbouw van het Vaccinatiecentrum
Colomba Kortenberg. Na grondig testen bleek het het vaccinatiecentrum
klaar om inwoners van Kortenberg, Herent en Bertem van een prikje te
voorzien. De eerste vaccinaties vonden plaatst op zaterdag 20 februari. De
vaccinatiecampagne zal wellicht duren tot het najaar van 2021.
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Uitnodiging en afspraak
U moet uw afspraak bevestigen, anders is ze niet geldig. Doe dit
online of telefonisch met de contactgegevens zoals vermeld in uw
uitnodigingsbrief.
Elke meerderjarige inwoner zal een uitnodiging met datum
en uur voor de vaccinatie krijgen. U zult deze afspraak
online of telefonisch moeten bevestigen. De gegevens om
dat te doen vindt u in de uitnodiging. Een uitnodiging die
niet bevestigd wordt, is niet geldig. Iedereen krijgt twee
dosissen van het vaccin toegediend, met enkele weken
tussen beide dosissen. In uw uitnodigingsbrief worden
beide afspraakmomenten vermeld.
Hebt u vragen over uw afspraak, wilt u deze bevestigen,
verplaatsen of annuleren? Contacteer dan het
vaccinatiecentrum via de gegevens vermeld in uw
uitnodigingsbrief. Bel niet naar het vaccinatiecentrum met
andere vragen. Bel met algemene vragen over het
coronavirus of over de vaccinatie naar de coronalijn op het
nummer 1700 of raadpleeg respectievelijk
www.info-coronavirus.be of www.laatjevaccineren.be.
De eerste personen die na de zorgmedewerkers een prikje krijgen, zijn de
65-plussers en andere risicogroepen. De verdere volgorde van vaccineren
vindt u terug in het faseplan (eerder in deze brochure).
Indien u toch besluit om niet gevaccineerd te worden – wat, zoals eerder
toegelicht, wordt afgeraden – wordt er ook gevraagd om dit te laten
weten, online of telefonisch. Zo krijgen andere personen de kans om sneller
gevaccineerd te worden!
Het vaccinatiecentrum zal in de eerste fase (doelgroep 65+) geopend zijn
van maandag tot en met vrijdag (van 9 tot 13 u. en van 13.30 tot 17.30 u.)
en in het weekend van 13.30 tot 17.30 u. De openingsuren zullen uitgebreid
worden naargelang de levering van vaccins.
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Hoe en wat?
Draag een mondmasker en gemakkelijke kledij die uw bovenarm
vrijlaat. Kom niet naar het vaccinatiecentrum met koorts of andere
symptomen die mogelijk op een besmetting met het coronavirus
kunnen wijzen. Verwittig dan het vaccinatiecentrum.

38 ºC

Ga tijdig naar het vaccinatiecentrum op het moment van uw
afspraak, maar niet te vroeg. Ga alleen, tenzij u hulp nodig
hebt. Draag een mondmasker (geen sjaal of bandana) en
gemakkelijke kledij, liefst met korte mouwen. Het spuitje
wordt immers in uw bovenarm toegediend.
Aan het vaccinatiecentrum zal een ‘coronasteward’ bij
aankomst uw temperatuur meten. Indien uw temperatuur
hoger dan 38° is of als u andere symptomen vertoont die
mogelijk op een besmetting met het coronavirus kunnen
wijzen (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid,
verlies van reuk of smaak), worden er geen risico’s genomen
en zult u een nieuwe afspraak moeten boeken.
Na het ontsmetten van uw handen zult u zich met uw
uitnodiging en identiteitsdocumenten moeten aanmelden
aan het onthaal. Daar zult u verdere instructies krijgen om de
vaccinatie vlot en correct te laten verlopen.
Samen met u zal vervolgens uw gezondheidstoestand
overlopen worden om zeker te zijn dat u zonder problemen
gevaccineerd kunt worden.
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Nadat u werd gevaccineerd, zult u nog minstens een
kwartier in een rustruimte moeten verblijven. Op die
manier kan er nagegaan worden of er geen bijwerkingen
optreden.
Enkele mogelijke bijwerkingen* zijn:
• Reacties op de plek van de prik
(pijn, rood of een zwelling)
• Hoofd- of spierpijn
• Koorts (en/of koude rillingen)
* Deze bijwerkingen zijn niet gevaarlijk
		 en komen ook bij andere vaccins voor.
Na het toedienen van de tweede dosis van het vaccin duurt het 10 tot 14
dagen vooraleer uw lichaam antistoffen begint aan te maken. Pas daarna
bent u beschermd. U kunt dan wel nog steeds besmet raken met het
coronavirus, maar u zult dan niet meer of slechts beperkt ziek worden. Dit
betekent echter ook dat u het virus nog steeds kunt doorgeven aan anderen,
ondanks de vaccinatie. Daarom blijft het ook na uw vaccinatie nog steeds
belangrijk om de fysieke afstandsregels en beschermingsmaatregelen
(mondmasker, handen wassen, …) te blijven respecteren.

Blijf de
coronamaatregelen volgen.
Nog even volhouden.
was uw handen

denk aan kwetsbare
mensen

houd afstand

doe uw activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk uw nauwe
contacten
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KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

Minder mobiel?
Wie zelf geen vervoer heeft of hiervoor geen beroep kan doen op
anderen, kan contact opnemen met Kortenberg Helpt.

Hebt u hulp
nodig?

Er wordt gevraagd om – indien mogelijk
– alleen naar het vaccinatiecentrum te
komen. Aan personen die minder mobiel
zijn (geen auto, slecht te been, …) wordt
www.kortenberg.be/kortenberg-helpt
gevraagd om zoveel mogelijk een beroep
te doen op hun naaste omgeving
(familie, mantelzorger, buren, …) om
naar de Colomba-site te komen. Indien u
hulp nodig hebt, kunt u uiteraard een
begeleider meenemen. Wie geen beroep
www.kortenberg.be/kortenberg-helpt
kan doen op een sociaal netwerk voor
vervoer naar en van het
vaccinatiecentrum kan het aanvraagformulier van Kortenberg Helpt
(www.kortenberg.be/hulpvraag-kortenberg-helpt-aanvraagformulier)
invullen om vervoer aan te vragen. U kunt ook bellen naar 02 755 22 77 (van
maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.) of een e-mail
sturen naar kortenberghelpt@kortenberg.be. Bel of mail minstens twee
werkdagen vooraf om een rit te regelen. Het vaccinatiecentrum heeft
rolstoelen ter beschikking voor mensen die slecht te been zijn.
Voor bepaalde doelgroepen (erg zieke en/of niet- mobiele personen) zal
thuisvaccinatie mogelijk zijn. Het gaat over personen die zich niet kunnen
of mogen verplaatsen, volgens de inschatting van de huisartsen.
Hiernaast vindt u alvast een circulatieplan terug. U vindt er onder meer de
in- en uitrit, de in- en uitgang, de parkeerplaatsen, de extra fietsenstalling en
de ‘kus- en rijzone’ terug.
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Praktische informatie in een notendop
• U wordt uitgenodigd per brief.
• Bevestig uw afspraak ofwel online ofwel telefonisch.
• Breng uw uitnodiging en identiteitsdocument (eID-kaart of ander
document) mee.
• Draag een mondmasker, geen sjaal of bandana.
• Draag kledij waarbij u de bovenarm gemakkelijk kunt vrijmaken,
bijvoorbeeld korte mouwen.
• Na vaccinatie moet u nog minstens 15 minuten in de rustruimte blijven.
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Volg nog steeds de basisregels
tegen corona, ook na uw vaccinatie
• Respecteer de hygiëneregels: was regelmatig uw handen
• Draag een mondmasker
• Houd afstand van anderen (1,5 meter)
• Beperk u tot één knuffelcontact
• Denk aan kwetsbare mensen
• Werk thuis
• Verlucht binnenruimtes
• Doe uw activiteiten liefst buiten
• Volg de regels over bijeenkomsten

Blijf op de hoogte van ‘coronanieuws’
Via de media: volg het nieuws op de televisie, in de krant, …
Via de officiële website met corona-informatie: www.info-coronavirus.be
Via het gratis nummer 0800 14 689
Via BE-Alert: schrijf u in via www.be-alert.be/nl
Via de gemeentelijke kanalen:



www.kortenberg.be/coronavirus

twitter.com/GemKortenberg

www.kortenberg.be/nieuwsbrieven

facebook.com/Kortenberg

Houd uw naasten, als die het nieuws niet kunnen volgen of
niet online actief zijn, mee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

www.vaccinatiecentrumkortenberg.be
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