UITNODIGING COVID-19 VACCINATIE

E-TICKET BESTEMD VOOR HET VACCINATIECENTRUM

V7bfe24ff44b4429

Snel en eenvoudig registreren? Scan onderstaande QR-code.

www.laatjevaccineren.be?code=V7bfe24ff44b4429

Je ontving deze uitnodiging misschien enkele dagen geleden ook al via e-mail of sms.
Maakte of bevestigde je reeds je afspraak, dan hoef je niets meer te doen en verwachten we je.
Je kan deze brief in meerdere talen vinden op:
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Voornaam Achternaam
Straat + nr
postcode GEMEENTE

Vlaamse overheid
Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II Laan 35
1030 Brussel
Je persoonlijke vaccinatiecode: V7bfe24ff44b4429
Bevestig je afspraken vóór 10-03-2021

www.laatjevaccineren.be

Beste Voornaam Achternaam,
Dit is een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het coronavirus Covid-19. Hou deze brief goed bij.
Moet je je laten vaccineren?
De vaccinatie is niet verplicht, maar 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.
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.
Waar laat je je vaccineren?
Je krijgt 2 vaccinaties.
De eerste vaccinatie krijg je op:
• 13-03-2021 om 10:50 uur
• In het vaccinatiecentrum VX-centrum
straat + nr, postcode GEMEENTE
De tweede vaccinatie krijg je op dezelfde plaats:
• 15-04-2021 om 14:00 uur
Wat moet je doen ?
• Bevestig vóór 10-03-2021 dat je komt.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be ,
meld je aan met je vaccinatiecode V7bfe24ff44b4429, en bevestig.
• Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dit te doen.
• Of bel naar het nummer [telefoonnr].
• Kan je absoluut niet komen op deze momenten? Maak dan nieuwe afspraken.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be ,
meld je aan met je vaccinatiecode V7bfe24ff44b4429
en maak nieuwe afspraken.
• Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dit te doen.
• Of bel naar het [telefoonnr]

Wat moet je doen op de dag van je vaccinatie?
• Breng mee:
o deze brief
o je identiteitskaart
o het e-ticket op de achterkant van het adresblad
• 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.
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.
Kan je om een medische reden niet naar het vaccinatiecentrum komen? Wil je een alternatief?
• Spreek met je huisarts of bel naar het vaccinatiecentrum [telefoonnr]. Er wordt dan samen gezocht
naar een goede oplossing.
Wil je geen vaccinatie?
Informeer ons hier zeker over. Zo kunnen we je vaccin aan iemand anders geven. Je ontvangt dan ook geen
herhalingsbrief, sms en e-mail meer.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be ,
tik je vaccinatiecode in: V7bfe24ff44b4429,
en registreer dat je hierover niet meer gecontacteerd wilt worden.
• Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dat te doen.
• Of bel naar het nummer [telefoonnr].
Ben je al gevaccineerd?
Informeer ons hier zeker over. Zo kunnen we je vaccin aan iemand anders geven. Je ontvangt dan ook geen
herhalingsbrief, sms en e-mail meer.
• Surf naar www.laatjevaccineren.be ,
tik je vaccinatiecode in: V7bfe24ff44b4429
en registreer dat je reeds gevaccineerd bent.
• Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dat te doen.
• Of bel naar het nummer [telefoonnr].
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 www.laatjevaccineren.be .
• Bel naar 1700, het informatienummer van de Vlaamse overheid.
We danken je voor je hulp bij een vlotte vaccinatie. Zo bescherm je jezelf en ook je naasten tegen het virus.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

