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Deze brief is ter beschikking in meerdere talen.
This letter is available in several other languages.
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/
communicatiemateriaal-vaccinatie/

Betreft: Informatiebrief over vaccinatie tegen Covid-19 voor kinderen van 12 tot 15 jaar

Beste ouder(s),
Beste voogd, 
Beste <voornaam>

Met deze brief willen we u laten weten dat kinderen tussen 12 en 15 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen Covid-19, 
met inachtneming van de vrije en geïnformeerde keuze van eenieder.

Waar kan ik de nodige informatie vinden over het effect van het vaccin? 

Is vaccinatie gratis? 

Is er toestemming van de ouders of voogd nodig voor de vaccinatie van kinderen van 12 tot 15 
jaar? 

We verzoeken u om contact op te nemen met uw huisarts, pediater of apotheker indien u hierover vragen heeft.

Als u geen huisarts heeft, kan u het nummer 1710 bellen. Dat is een speciaal nummer, bedoeld voor Brusselaars die 
geen huisarts hebben en die medisch advies willen inwinnen over hun gezondheidstoestand in het kader van de 
coronapandemie.

Daarnaast bestaan er heel wat websites met betrouwbare, nuttige en praktische informatie over vaccinatie: 
https:// www.coronavirus.brussels 
https://www.vaccination-info.be/ 
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
https://www.laatjevaccineren.be/

Deze sites verdienen de voorkeur boven sociale netwerken, waarop veel nepnieuws of geruchten circuleren.

Voor meer informatie over het vaccin en mogelijke bijwerkingen ervan kan u terecht op de website van het Federaal 
Geneesmiddelenagentschap: https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19

Als u ervoor kiest om uw kind te laten vaccineren, hebben we hieronder nog belangrijke informatie voor u opgesomd: 

Ja, ze is volledig gratis. 

Ja, in deze specifieke context is toestemming van ouders of voogd vereist. 

Bij aankomst in het vaccinatiecentrum zal er gevraagd worden om uw mondelinge toestemming te geven op het moment 
van inschrijving. 

Zoals bij elke belangrijke en weloverwogen beslissing, is het raadzaam de tijd te nemen om deze met het kind zelf te 
bespreken. Het vaccin mag geen onderwerp van angst of conflict worden.

Gezien het lage risico op het ontwikkelen van ernstige vormen van Covid-19 in deze leeftijdsgroep, is het individuele 
voordeel van deze vaccinatie voor kinderen tussen 12 en 15 jaar kleiner wanneer ze niet aan een bepaalde aandoening 
lijden.

Om u te helpen deze keuze samen met uw kind te maken, moet u weten dat deze vaccinatie vooral nuttig is om de 
circulatie van het virus in het algemeen in onze samenleving te beperken. Deze vaccinatie draagt bij tot de 
groepsimmuniteit en beschermt de meest kwetsbare personen. Ze is bijvoorbeeld zinvol als u samenwoont met een 
bejaarde of met iemand die gezondheidsproblemen heeft, of wanneer u vaak reist. 



2

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Belliardstraat 71, bus 1 1040 Brussel

Hoe maak ik een afspraak?

Welk vaccin wordt er gebruikt?

Zijn er contra-indicaties?

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is veilig en doeltreffend bevonden en is door het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) goedgekeurd voor gebruik bij jongeren vanaf 12 jaar. Het vaccin wordt in twee doses, en dus op twee 
verschillende tijdstippen toegediend.

Er zijn zeer weinig contra-indicaties voor vaccinatie tegen COVID-19.
Indien na een eerdere vaccinatie of in andere omstandigheden ernstige allergische reacties zijn opgetreden of indien 
er om diezelfde redenen dringende medische hulp nodig was, moet u dit melden aan uw arts. Die kan dan nagaan of 
vaccinatie raadzaam is.

Als de jongere ziektesymptomen vertoont die wijzen op een infectie (zoals een verhoogde lichaamstemperatuur), kan 
de vaccinatie best worden uitgesteld tot hij/zij volledig is hersteld. Hetzelfde geldt als het kind in de afgelopen 14 dagen 
positief heeft getest op coronavirus.

Bel hiervoor het gratis nummer 02/214.19.19

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.bru-vax.brussels/nl om je vaccinatieafspraak te maken.

•
•
•

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. 

Past het voorgestelde tijdstip voor je tweede afspraak niet, dan moet je je afspraak annuleren. Je hebt dan 2 
mogelijkheden: 

•
In de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, vind je een link waarmee je je afspraak kan annuleren. Maak 
vervolgens een nieuwe afspraak.

Eventueel kan je je afspraak ook omboeken door te bellen naar het nummer 02/214 19 19.

1)

2)

• Ondervind je moeilijkheden bij het maken van je vaccinatieafspraak, aarzel niet om hulp te vragen aan familie of 
vrienden. 

• 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.

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

Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 u. en 17.30 u. en van zaterdag tot zondag 
tussen 10.00 u. 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. 
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Wat gebeurt er op de dag van de vaccinatie?

Kinderen van 12 tot 15 jaar moeten begeleid worden door een ouder of wettelijk vertegenwoordig(st)er/voogd.

Draag een mondmasker. Het moet een chirurgisch of stoffen masker zijn, GEEN bandana of sjaal.

Draag kleding waarbij de bovenarm makkelijk toegankelijk is. 

•
•
•

Kom niet als u ziek bent, maar maak een nieuwe afspraak op 02/214.19.19.•

• De ouder/voogd en het kind moeten hun identiteitskaart meebrengen. 

Met vriendelijke groet,

Dr. Pierre-Louis Deudon - Arts Gezondheidsinspecteur


