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Wie ?

Wanneer ?

Hoe ?

Waar ?

…



Wie ?



Wanneer ?

• 3 blokken van 4u 

✓ 08:00 – 12:00

✓ 13:00 – 17:00

✓ 18:00 – 22:00

• Afhankelijk van aantal beschikbare vaccins

• We starten met VM en NM, later ook avondshift

• We starten met weekdagen, later kan dit ook verruimd worden naar 

weekend



Waar ?

• Vaccinatiecentrum woonplaats

➔ Zele, Hamme, Buggenhout ➔ Sporthal Meulenbroek - Hamme

➔ Berlare, Dendermonde, Lebbeke ➔ Sporthal Appels – D’monde



Uitnodiging

• Per brief / eBox – via e-mail – via SMS

• https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-

vaccinatie-in-andere-talen

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






Ik ben opgeroepen ➔wat nu ?

• Voorgestelde datum bevestigen, wijzigen of weigeren

• Tijdstip kan gewijzigd worden, locatie niet !

• Opgelet: weigeren = je kan later aansluiten bij een volgend aanbod, maar je 
komt wel achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun 
uitnodiging

• Warme oproep om te bevestigen !

• Mogelijkheid om sneller opgeroepen te worden

• Kan mijn werkgever me verplichten ? Neen

• Klein verlet ➔ betaalde afwezigheid tijdens vaccinatie

• Meebrengen ➔ ID & oproepingsbrief 
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Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

• Neen

• Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn 

goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 

en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden 

om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden.

• Het is belangrijk om in te gaan op je vaccinatie uitnodiging en dit 

zeker niet uit te stellen.



Laat ik me vaccineren ?

• Besmetting met COVID-19 ➔ ook gevaarlijk voor wie niet tot een risicogroep 
behoort

• Ben je gevaccineerd en kom je met het virus in contact ➔ zelf beter beschermd, 
maar ook minder snel andere mensen besmetten

• Optimale doeltreffendheid = groepsimmuniteit➔minstens 70% à 80% 
gevaccineerd

• Personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden (bv. 
kankerpatiënten in acute behandeling of mensen met een ernstige allergische 
voorgeschiedenis op vaccins (type anafylactische reactie)

• Hoe sneller de vaccinatiegraad stijgt, hoe sneller ook de maatregelen 
versoepeld kunnen worden

• Infectie met COVID-19 = tijdelijke bescherming ➔ geen groepsimmuniteit ➔ virus 
kan zich blijven vermenigvuldigen



Wanneer kom je beter niet ?

• Ziekteverschijnselen met of zonder koorts (>38°C) ➔ vaccinatie na genezing

• Positief getest voor COVID-19 ➔ vaccinatie vanaf dag 14 na genezing of dag 

14 na positieve test

• Quarantaine ➔ vaccinatie uitgesteld tot de quarantaineperiode voorbij is

• Specifieke behandeling COVID-19 ➔ contacteer je huisarts

• Een geplande medische ingreep onder algemene verdoving ➔

minimuminterval van 48 uur geadviseerd tussen vaccinatie en de anesthesie 

Na algemene verdoving hoeft geen interval gehanteerd te worden.
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Het parcours in 4 stappen

Iedereen mag zich laten 
vaccineren, behalve 

• mensen met een verleden van 
anafylactische shock op één 
van de bestanddelen van het 
vaccin  

• mensen met een allergie voor 
bestanddelen van het vaccin

• mensen die acuut ziek zijn (bv. 
met koorts boven de 38,5°C)



Het parcours in 4 stappen
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Je bent gevaccineerd …

Wat nu …



Blijf veiligheidsmaatregelen volgen !

• Je kan zelfs na vaccinatie nog COVID-19-positief worden !

- antistoffen pas na 10-14 dagen na 1ste vaccinatie

- geen 100% bescherming

- je kan al besmet zijn op moment van vaccinatie



Wie ?



Risicopatiënten



Risicopatiënten

• Selectie ?

➔ huisarts

➔mutualiteiten

• Wanneer ?

➔wellicht pas na 01/04



Vaccinatie op maat

• Vaccinatie op maat

➔maximaal in Vaccinatiecentra

➔ thuisvaccinatie: bij patiënt / cliënt thuis

➔mobiele vaccinatie: collectiviteiten / kwetsbare doelgroepen

• Criteria:

- kan/mag niet verplaatsen

- risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of 
ziekte (bv. kanker)

- dementie

- ernstig autisme

- ernstige psychiatrische problematiek

- bedlegerig



Vaccinatie op maat

• Selectie ?

➔ huisarts

➔ verpleegkundige

➔ apotheker

➔ burger zelf

➔ populatiemanager



Breng je “prikpartner” mee

• Begeleiding nodig ?

- mobiliteit

- taal

- gehoor, zicht, …

• Breng gerust een persoonlijke begeleider mee

• Opgelet: deze persoonlijke begeleider / mantelzorger zal niet 

gevaccineerd worden op dat moment



Ondersteuning mobiliteit

• Dendermonde ➔MMC Dendermonde

• Hamme ➔MMC Hamme

• Berlare, Zele, Buggenhout, Lebbeke

➔MMC Mutualiteiten

• Max. bedrag per rit, onafhankelijk van woonplaats



• 0800-99 502

• Elke werkdag – 9u-17u

• Bereikbaarheidsuren volgen de uren van het vaccinatiecentrum

• vaccinatie@elzdender.be

Callcenter

mailto:vaccinatie@elzdender.be


Breng je “prikpartner” mee

• Begeleiding nodig ?

- mobiliteit

- taal

- gehoor, zicht, …

• Breng gerust een persoonlijke begeleider mee

• Opgelet: deze persoonlijke begeleider / mantelzorger zal niet 

gevaccineerd worden op dat moment



Kort samengevat

• Van harte welkom in onze vaccinatiecentra

• Laat je begeleiden, indien nodig

• En heb je zelf geen begeleider, dan ondersteunen wij jou graag

• Blijf niet zitten met je vragen, vooraf, tijdens of na

• En voor de vele burgers die zich ook wensen te engageren als 

medewerker ➔ dankjewel en je hoort nog van ons

• Heel graag tot binnenkort




