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01

Januari:
D de bewoners en het personeel van de
woonzorgcentra
D het zorgpersoneel (dokters,
verplegers, …) uit de ziekenhuizen.

02

Februari:
D het personeel uit de eerstelijnszorg
(huisdokters, apothekers, …)
D collectieve zorgvoorzieningen
(gehandicaptenzorg, …) en ander
ziekenhuispersoneel

03

Maart:
D 65 jaar of ouder
D mensen met meer risico door hun
gezondheid

04

April:
D mensen met een essentieel beroep

06

Vanaf juni:
D iedereen ouder dan 18 jaar

Hoe weet ik wanneer ik een
vaccin krijg?
• Je krijgt een uitnodiging per brief, sms en/
of e-mail.
• Je registreert je digitaal of telefonisch.
• Past het moment niet? Dan kan je een
ander moment kiezen.
• Reageer je niet? Dan contacteert de stad
of de gemeente jou.

Waar kan ik me
laten vaccineren?
In een vaccinatiecentrum.

Hoeveel kost een vaccin?
Het is gratis.

Meer info?
Deze timing kan nog veranderen.
Sommige mensen mogen geen vaccin krijgen.
Bijvoorbeeld: kankerpatiënten, zwangeren of
mensen met een extreme allergie. Contacteer je
dokter voor meer informatie.

www.laatjevaccineren.be
www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie

V.U.: Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

Wanneer krijg ik
een vaccin?

Laat je
vaccineren

Hoe werkt een vaccin?

Hoe krijg ik het vaccin?

• Door het vaccin maakt je lichaam
antistoffen aan.
• Die stoffen helpen om tegen de deeltjes
van het virus te vechten.

• Je krijgt twee spuitjes in de bovenarm.

• Kom je later in contact met het virus?
Dan beschermen de antistoffen jou.

• Het tweede spuitje krijg je 3 of 4 weken
na het eerste spuitje.

Waarom is vaccineren goed?

• Na je tweede spuitje moet je 14 dagen
wachten. Daarna beschermt het vaccin je
zo goed mogelijk tegen het
coronavirus.

• Het coronavirus is gevaarlijk voor veel
mensen in je buurt:
D 65 jaar en ouder
D mensen met een long-, hart- of
vaatziekte
D mensen met suikerziekte of een hoge
bloeddruk
Maar ook voor jonge gezonde mensen
kan het virus gevaarlijk zijn.

• Als meer dan 70% van alle mensen in
België zich laat vaccineren, kan het virus
zich minder snel verspreiden.
Dat heet groepsimmuniteit.
• Je leven wordt sneller terug normaal.
• Het maakt je lichaam sterker tegen het
virus.

Kan ik last hebben
na de vaccinatie?
Misschien krijg je
• een beetje roodheid, pijn of zwelling
in je bovenarm
• vermoeidheid
• hoofdpijn
• een beetje hogere temperatuur
Dit is normaal en niet erg. Je kan
hiervoor paracetamol nemen.

Is het vaccin veilig?
• Er is veel expertise over het maken
van vaccins. Wetenschappers en
farmaceutische experten over de hele
wereld hebben op korte tijd het vaccin
kunnen maken. Er was ook snel genoeg
geld en tijd om dit te doen omdat het
dringend was.
• Het vaccin is eerst streng gecontroleerd
door de overheid. Het is veilig.

Blijf wel de regels respecteren
tot er genoeg mensen zijn
gevaccineerd.
Hou 1,5 meter afstand, draag een
mondmasker en was vaak je handen.

