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Geachte, 

 

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

 

Hieronder vind je alle belangrijke informatie met betrekking tot je vaccinatie. 

De vaccinatie is volledig gratis. 

 

Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren? 

 Het vaccin biedt je de beste bescherming tegen COVID-19. Vaccinatie activeert het 

immuunsysteem van je lichaam.  

 Het vaccin is doeltreffend, veilig en betrouwbaar. Elk vaccin wordt uitvoerig gecontroleerd. 

 De vaccins werden 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. Zo kunnen we makkelijker terug naar een normaal leven. 

 

Waar laat je je vaccineren? 

Je kan je laten vaccineren in één van de vaccinatiecentra in de Brusselse regio op basis van de 

voorgestelde lijst in het afsprakenplatform. 

  

Wanneer laat je je vaccineren? 

Je kiest zelf twee vaccinatietijdstippen. Je moet aanwezig kunnen zijn op beide gekozen data. 

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

tijdstippen. 

 Laat je hierbij helpen door familie of vrienden als dit moeilijk voor je is. 

 Je kan ook bellen naar <27telnummer> om twee tijdstippen voor je vaccinatie af te spreken. 

Noteer deze 2 afspraken vervolgens in je agenda. 

 

Wat moet je doen op de dag van je afspraak? 

 Breng het e-ticket mee dat je bij de reservering van je afspraken kreeg. Je kan het afdrukken of 

opslaan op je smartphone. 

 Breng je identiteitskaart mee. 

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

 Draag kleding waarin je bovenarm makkelijk toegankelijk is.  

 Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt. 

 Kom niet als je ziek bent. Maak in dat geval een nieuwe afspraak (zie hierboven). 

 

Geldt één van deze situaties voor jou?  
 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. Praat hierover met je arts. 



 Je bent op dit moment ziek (met koorts boven 38°). Maak dan een nieuwe 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. 

 Zwangerschap is geen contra-indicatie.  Zo gewenst kan vaccinatie overwogen worden in 

bepaalde gevallen in overleg met de behandelend arts. 

 

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

 Bel naar het informatienummer van het 31Brussels Gewest: <32telnummer>. 

 

Wil je niet gevaccineerd worden?  

Dan kan je je afspraak annuleren. 

 Surf naar <33URL>, tik je vaccinatiecode in: <34vaccinatiecode>, en registreer dat je hierover 

niet meer gecontacteerd wilt worden. 

 Als dit moeilijk voor je is, laat je hier dan bij helpen door familie of vrienden. 

 Of bel naar het nummer <35telnummer>. 

 

Ben je al gevaccineerd? 

Vergeet niet je afspraak te annuleren. 

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

gevaccineerd bent. 

 Als dit moeilijk voor je is, laat je hier dan bij helpen door familie of vrienden. 

 Of bel naar het nummer <38telnummer>. 

 

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

 Contacteer je huisarts of apotheker. 

 Surf naar <39URL> 

 Bel naar het informatienummer van het 40Brussels Gewest: <41telnummer>. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

[42ingescande handtekening] 

 

43Dr. Pierre-Louis Deudon 

44 Arts Gezondheidsinspecteur 

 

 

This letter is available in more than 20 other languages (e.g. French, Deutsch, English, Polski, Español, 

Türkçe, русский, العربية, 中文, …) at https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/ or by 

scanning this <QR-code>.  

 

Als je meer wilt weten over hoe de vaccinatie wordt georganiseerd, surf dan naar <47URL>. 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/

