
Voor vertrek

Bij aankomst

Na je vaccinatie

Ik verhuis. Naar welk vaccinatiecentrum moet ik?

Het vaccinatiecentrum waar je naartoe moet, wordt bepaald door je

domicilieadres.

Afhankelijk van hoe snel de lokale besturen jouw adreswijziging doorvoeren, moet je

naar het vaccinatiecentrum van je nieuwe of oude adres.

Je krijgt de 2 prikken sowieso in hetzelfde centrum. Verandert je domicilieadres pas

na je eerste prik? Dan krijg je de tweede prik dus in hetzelfde centrum als de eerste.

Is het vaccin gratis?

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Mail met Corona infolijn

11-24 jaar

HOE VERLOOPT EEN VACCINATIE?

Heb je symptomen van een infectie? Ga dan niet naar het vaccinatiecentrum

en verplaats je afspraak.

•

Neem je uitnodiging en paspoort mee.•

Draag kledij waarbij je makkelijk je bovenarm kan ontbloten voor de prik.•

Draag een mondmasker.•

Kom alleen. Tenzij je een mantelzorger, helper of tolk nodig hebt die je

begeleidt in het vaccinatiecentrum.

•

Kom op tijd. Hou er rekening mee dat je nog een stuk moet wandelen.•

Je bezoek duurt minstens 30 minuten.•

Ontsmet je handen.•

Een steward controleert je temperatuur.•

Aan het onthaal controleren ze je uitnodiging en paspoort.•

Een medewerker overloopt met jou de bijwerkingen van het vaccin.•

Een verpleegkundige vaccineert je in een aparte ruimte.•

Wacht 15-30 minuten in de rustruimte. Dat is om zeker te zijn dat je geen

allergische reactie krijgt, want als je die zou krijgen, is dat meteen na je prik.

•

Je krijgt een vaccinatiekaartje. Hou dat goed bij. Je kan je vaccinatie ook

terugvinden via mijngezondheid.be

•

Milde bijwerkingen zijn normaal. Heb je ernstige of langdurige klachten?

Verwittig dan je huisarts.

•

Blijf de coronamaatregelen volgen.•

De bescherming van het vaccin begint na 10 à 14 dagen goed te werken. 2

weken na je 2de prik ben je dus heel goed beschermd.

•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.
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Nee, dat kan niet. De vaccinatiecentra zijn afhankelijk van de vaccins die geleverd

worden. Als jongere krijg je sowieso Pfizer of Moderna, tenzij je zelf voor Johnson &

Johnson kiest.

Zie ook:

Wat zit er in het Pfizer-vaccin en waarom? (pdf)•

Wat zit er in het Moderna-vaccin en waarom? (pdf)•

Wat zit er in het Johnson & Johnson-vaccin en waarom? (pdf)•

https://assets.watwat.be/attachment/Pfizer-vaccin-wat-zit-erin-waarom.pdf
https://assets.watwat.be/attachment/Moderna-vaccin-wat-zit-erin-waarom.pdf
https://assets.watwat.be/attachment/Johnson-johnson-vaccin-wat-zit-erin-waarom_0.pdf

