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Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Dit is jouw uitnodiging voor vaccinatie tegen Covid-19. Bewaar deze brief goed. Hieronder vind je alle 
belangrijke praktische informatie over je vaccinatie. De vaccinatie is vrijwillig en volledig gratis. 

Waar laat je je vaccineren?  

Je kan je laten vaccineren in één van de vaccinatiecentra in het Brussels Gewest die worden 
voorgesteld in het afsprakenplatform (www.vaccincovid.brussels). Alle Brusselse vaccinatiecentra zijn 
toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zijn ter plaatse personen aanwezig om je in 
verschillende talen te begeleiden als dat nodig is. 

Wanneer laat je je vaccineren?  

Je laat je vaccineren op een tijdstip naar keuze door een afspraak te boeken via de website die 
hieronder vermeld staat. Het is aangewezen om dit zo snel mogelijk te doen om het vaccinatieproces 
zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 

 

 

Hoe maak je een afspraak voor jouw vaccinatie?  

Op het moment dat je je afspraak boekt via de website, zal je gevraagd worden om je 
rijksregisternummer in te geven dat zich op je identiteitskaart bevindt, om je identificeren. Dit kan 
ook met een BIS nummer, als je geen rijksregisternummer hebt. 

• Jouw vaccinatie bestaat uit een toediening van 2 dosissen van een vaccin die op 2 
afzonderlijke afspraken worden gegeven.  

• Je bent vrij om het tijdstip te kiezen voor je eerste afspraak. Het tijdstip voor je tweede 
afspraak wordt je automatisch voorgesteld. Het is belangrijk dat je aanwezig kan zijn op 
beide tijdstippen.  

• Vind je geen passend tijdstip, selecteer dan een ander vaccinatiecentrum of probeer het later 
eens opnieuw.  

Surf naar www.vaccincovid.brussels om je vaccinatieafspraak te maken. 

 

http://www.vaccincovid.brussels/


• Past het voorgestelde tijdstip voor je tweede afspraak niet, dan moet je je afspraak 
annuleren. Je hebt dan 2 mogelijkheden:  
1. In de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, vind je een link waarmee je je afspraak kan 

annuleren. Maak vervolgens een nieuwe afspraak.  
2. Eventueel kan je je afspraak ook omboeken door te bellen naar het nummer  

02/214 19 19. 
• Past het voorgestelde tijdstip voor je tweede afspraak niet, maar kreeg je je eerste dosis van 

het vaccin reeds toegediend, bel het nummer 02/214 19 19 om je tweede afspraak om te 
boeken binnen het juiste tijdsinterval. 

• Wordt er maar 1 afspraak voorgesteld? Dit betekent dat jouw vaccinatie bestaat uit een 
vaccin waarbij maar 1 dosis moet worden toegediend. Dit zal duidelijk vermeld worden in je 
bevestiging.  

• Ondervind je moeilijkheden bij het maken van je vaccinatieafspraak, aarzel niet om hulp te 
vragen aan familie of vrienden.  
 
 
 
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.30 u. en van zaterdag 
tot zondag tussen 10.00 en 17.30 u. Indien mogelijk, raden wij je aan om na 11.00 u. of in het 
weekend te bellen. Noteer vervolgens beide afspraken met stip in je agenda.  
 
Kan je om een medische reden niet naar het vaccinatiecentrum komen? 
Bel naar het vaccinatie-callcenter van het Brussels Gewest op het nummer 02/214 19 19. 
Heb je nog andere vragen of twijfel je om je te laten vaccineren? 
Spreek met je huisarts of apotheker of surf naar www.coronavirus.brussels. 
 
Hoogachtend, 
Dr. Pierre-Louis Deudon  
Arts Gezondheidsinspecteur 
 
 
 Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren? 

• Een vaccin biedt je de beste bescherming tegen COVID-19, want het activeert je 
immuunsysteem. 

• Alle vaccins zijn doeltreffend, veilig en betrouwbaar. Elk vaccin werd uitvoerig gecontroleerd.  
• Alle vaccins beschermen je maximaal tegen ernstige gevolgen van COVID-19.  
• De vaccins werden ook getest bij mensen met een chronische ziekte.  
• Als meer dan 70% van alle Belgen wordt gevaccineerd, verspreidt het virus zich minder snel 

en kunnen we sneller terugkeren naar het normale leven.  
 
 
 Wat moet je doen op de dag van je afspraak? 

• Breng je identiteitskaart en je afspraakbevestiging mee. Je kan deze afdrukken of opslaan op 
je smartphone. Ontving je geen bevestiging per mail of ben je hem vergeten of verloren, dan 
volstaat het om je identiteitskaart mee te brengen. 

• Draag een mondmasker, geen bandana of sjaal.  
• Je vaccin wordt toegediend in je bovenarm. Draag losse en comfortabele kleding.  

Je kan ook bellen naar 02/214 19 19 om een vaccinatieafspraak te maken.  

 

http://www.coronavirus.brussels/


• Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt.  
• Stel je afspraak uit als je ziek bent.  
• Na toediening van je vaccin verblijf je nog 15 tot 30 minuten ter observatie in de 

wachtruimte. Hou hiermee rekening in je planning.  
 
 
 
 
 
 
Uw persoonsgegevens werden enkel benut door de bevoegde overheden en verwerkers ten behoeve van deze uitnodiging tot vaccinatie. 

 

Reis gratis met de tram, metro of bus naar het vaccinatiecentrum dankzij de MIVB. Gratis tickets 
aanvragen kan via de volgende link: https://coronavirus.brussels/nl/gratis-vervoer/ 


