KAN IK MIJ OOK LATEN VACCINEREN ZONDER
AFSPRAAK?
11-24 jaar
Ja, in sommige vaccinatiecentra kan je vanaf 12 jaar zonder afspraak je eerste prik
krijgen. Voor je tweede prik moet je dan wel een afspraak maken.
Opgelet! Ben je 15 jaar of jonger? Dan heb je toestemming van je ouder(s) of
voogd nodig om gevaccineerd te worden.

Waar kan het zonder afspraak?
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Alle Brusselaars van 12 jaar of ouder kunnen zonder afspraak hun vaccin krijgen:
hier vind je waar en wanneer dat kan.
Opgelet! Als je zonder afspraak naar het vaccinatiecentrum komt, ben je niet 100%
zeker dat je een vaccin krijgt: als er meer mensen komen dan verwacht, kan het
gebeuren dat de vaccins voor die dag op een bepaald moment op zijn.
Wil je zeker zijn? Dan maak je toch beter een afspraak via Bruvax.

Kan ik ook mijn 2de prik krijgen zonder afspraak?
Nee, want je tweede prik moet je op het juiste moment krijgen zodat je optimaal
beschermd bent. Dat is ongeveer een maand na je eerste prik. Dus daar moet je
wel een afspraak voor maken.

Toestemming nodig?
Ben je jonger dan 15? Dan heb je toestemming van je ouder(s) of voogd nodig om
gevaccineerd te worden.
Je ouders of voogden kunnen die toestemming geven door:
• Mee te gaan naar het vaccinatiecentrum
• Of een schriftelijke toestemming mee te geven: download hier een
voorbeeldbrief (docx)
Ben je 12-15 jaar en kom je alleen naar het vaccinatiecentrum zonder
toestemmingsbrief? Dan heb je eerst een gesprek met de dokter van het
vaccinatiecentrum, om te kijken of je je mag laten vaccineren.

Ken je nog vaccinatiecentra waar je naartoe kan zonder
afspraak?
Laat ons weten in welke vaccinatiecentra je nog terecht kan zonder afspraak.
Zie je een fout op deze pagina? Laat het ons weten.
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