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Betreft: Informatiebrief betreffende vaccinatie tegen Covid-19 voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Beste ouder(s), beste voogd,
Beste <naam kind>,

Met deze brief willen we je laten weten dat kinderen tussen 5 en 11 jaar nu gevaccineerd kunnen 
worden tegen Covid-19.

Deze beslissing werd genomen nadat de Hoge Gezondheidsraad en het Belgisch Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek hierover een positief advies hebben geformuleerd en nadat het Europees 
Geneesmiddelenagentschap het gebruik van het pediatrisch Pfizer vaccin heeft goedgekeurd voor 
kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Wetenschappelijk is bewezen dat het vaccin veilig en doeltreffend 
is voor kinderen. Het wordt reeds in verschillende landen wereldwijd toegediend.

Welke zijn de voornaamste redenen om je kind te laten vaccineren? 

Waar kan je bijkomende informatie vinden over het Covid-19 vaccin voor kinderen? 

www.coronavirus.brussels

Deze brief is vanaf 18/01/2022 ter beschikking in meerdere 
talen.  
This letter will be available in several other languages from 
18/01/2022.

https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/
communicatiemateriaal-vaccinatie/communicatiemateriaal-
vaccinatie-particulieren/

Vaccinatie zorgt voor minder besmettingen en dus minder quarantaines. Dit betekent dat het 
leven van kinderen minder wordt verstoord en ze ongestoord kunnen blijven spelen, sporten en naar 
school kunnen blijven gaan. Dit is goed voor hun welzijn en ontwikkelingskansen. 

We verzoeken je om contact op te nemen met je huisarts, pediater of apotheker indien je hierover 
vragen hebt. Als je geen huisarts hebt, kan je het nummer 1710 bellen. Dat is een speciaal nummer, 
bedoeld voor Brusselaars die geen huisarts hebben en die medisch advies willen inwinnen.  

De vaccinatie is ook vooral heel nuttig om de circulatie van het coronavirus in het algemeen in 
onze samenleving te beperken. Kinderen worden gemakkelijk besmet. De kans  op besmetting bij 
kinderen is momenteel meer dan het dubbel in vergelijking met de kans op besmetting onder de totale 
bevolking. Deze vaccinatie draagt bij tot de groepsimmuniteit en beschermt de meest kwetsbare 
personen. Ze is bijvoorbeeld uiterst zinvol als je samenwoont met een bejaarde of met iemand die 
gezondheidsproblemen heeft, wanneer je kind vaak bij zijn/haar grootouders verblijft, of wanneer je 
vaak reist.

Daarnaast bestaan er heel wat websites met betrouwbare, nuttige en praktische informatie over 
vaccinatie: www.coronavirus.brussels; www.vaccination-info.be; www.info-coronavirus.be/nl/
vaccinatie; www.laatjevaccineren.be. Deze sites verdienen de voorkeur boven sociale netwerken, 
waarop veel nepnieuws en geruchten circuleren. 
Meer informatie over het vaccin en mogelijke bijwerkingen ervan kan je vinden op de website van het 
Federaal Geneesmiddelenagentschap: 
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19 

•

•

•

•

•

Het vaccin beschermt je kind tegen ziekte door Corona. De vaccinatie zal de kans op ernstige 
ziekte doen dalen. Voor nieuwe varianten biedt vaccinatie meer bescherming dan niet gevaccineerd 
zijn. Immuniteit door vaccinatie is ook beter en langduriger dan door besmetting. Voor kinderen met 
een specifieke aandoening of comorbiditeit is dit individuele voordeel nog groter en daarom wordt 
vaccinatie voor hen aangeraden.

•
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Zijn er contra-indicaties voor een Covid-19 vaccin?  

Heeft het vaccin bijwerkingen ?

Is toestemming en begeleiding van de ouders of voogd nodig voor de vaccinatie van kinderen 
van 5 tot 11 jaar? 

Hoe bespreek ik de Covid-19 vaccinatie met mijn kind? 

Waar kan ik mijn kind laten vaccineren? 

Er zijn heel weinig contra-indicaties voor vaccinatie tegen Covid-19. Enkel indien er zich bij een eerdere 
vaccinatie of in andere omstandigheden een allergische reactie heeft voorgedaan waarbij medische hulp 
nodig was, is het aanbevolen dit aan de arts mee te delen om na te gaan of vaccinatie wordt aanbevolen. 

De meest voorkomende bijwerkingen na vaccinatie bij kinderen van 5 tot 11 jaar zijn vergelijkbaar 
met die bij personen van 12 jaar en ouder. Het gaat om pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats, 
vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen.  Deze eventuele effecten zijn over het algemeen 
licht of matig van aard en verbeteren enkele dagen na vaccinatie. 

Wereldwijd worden op continue basis studies uitgevoerd om  de vaccinatie bij kinderen tussen 5 en 11 jaar 
te evalueren. In december 2021 waren reeds 4 miljoen dosissen van het pediatrisch vaccin toegediend. 
Tot op heden werd er geen enkele ernstige bijwerkingen gemeld bij kinderen van 5 tot 11 jaar. 

Ja, de toestemming van ouder(s) of voogd, en de begeleiding door een ouder of voogd naar het 
vaccinatiecentrum  is vereist. 
Stem de vaccinatie vooraf af met de andere ouder/voogd bij co-ouderschap. Neem samen een gedragen 
beslissing.
Bij aankomst in het vaccinatiecentrum zal er aan de ouder/voogd die meekomt naar het vaccinatiecentrum 
om de mondelinge toestemming gevraagd worden op het moment van inschrijving. 

Het is raadzaam om de vaccinatie vooraf rustig met je kind te bespreken. Het vaccin hoeft geen onderwerp 
van angst of conflict te worden. 
Via deze link vind je een paar hulpmiddelen om de Covid-19 vaccinatie met je kind bespreekbaar 
te maken: https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/communicatiemateriaal-
vaccinatie/communicatiemateriaal-vaccinatie-vacci4kids/

De vaccinatielocaties voor de vaccinatie van kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
kindvriendelijk aangekleed. Er zal altijd een arts aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de 
vaccinatie van kinderen. 

Op volgende locaties kan je je kind laten vaccineren:

Meer informatie over de vaccinatie-locaties voor kinderen vind je hier: 
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/. 
Je kan eveneens bellen naar het call center met al je vragen over vaccinatie op het nummer 02/214.19.19. 

Ja, de vaccinatie tegen Covid-19 is volledig gratis.  

5- tot en met 11-jarigen krijgen twee keer het kindervaccin van Pfizer toegediend, met een 
tussentijd van 21 dagen. Dit vaccin is op maat van kinderen gemaakt. De tweede prik is 
even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd volgens de 
actuele wetenschappelijke kennis. 

Is vaccinatie gratis? 

Hoeveel prikjes moet mijn kind krijgen? 

Vaccinatiecentra Pacheco, Albert (Vorst), Ukkel, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek (Militair 
Hospitaal), Sint-Pieters Woluwe (Mooi Bos), en Anderlecht (RSCA). 
In het geval uw kind een specifieke aandoening of comorbiditeit heeft, neemt u best contact op met 
de arts of pediater die uw kind behandelt. 

•
•
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Is het nodig om een afspraak te maken?  
Indien je vanwege de drukte, langere wachttijden in het vaccinatiecentrum wil vermijden, maak je best 
vooraf een afspraak.

Reserveer hier uw afspraak

Praktische informatie 
De verantwoordelijke (ouder/voogd) voor het kind en het kind moeten beiden hun identiteitskaart 
meebrengen samen met deze uitnodiging of de afspraakbevestiging. Voor kinderen jonger dan 12 
jaar die nog geen Belgische identiteitskaart (of Kids ID) hebben, kan je ook een Belgisch paspoort 
of een mutualiteitsvignet of een ISI+ kaart op naam van je kind meebrengen. Let uiteraard wel op de 
geldigheid van deze documenten. 
Voorzie voldoende tijd. Hou rekening met 15 tot 30 minuten opvolging na vaccinatie. 

Draag een mondmasker. 
Idealiter draagt je kind comfortabele kleding. Het vaccin wordt toegediend in de bovenarm. 
Stel de afspraak uit wanneer jij of je kind ziek zijn (lichaamstemperatuur hoger dan +38°C). Maak 
in dat geval een nieuwe afspraak. Ook wanneer jij of je kind zich in een periode van quarantaine 
bevinden, dien je de afspraak uit te stellen. Een afspraak uitstellen, kan via bru-vax.brussels of bel het 
nummer 02/214.19.19.   

•

•
•
•
•

Wij danken u alvast om nota te hebben genomen van bovenstaande informatie.  

Met vriendelijke groet,

Nathalie Noël
Leidend Ambtenaar - Diensten Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Gratis transport naar je vaccinatie-afspraak. 
Reis gratis met de tram, metro of bus naar het vaccinatiecentrum dankzij de MIVB.  Wil je 
gebruik maken van deze actie dan kan je dat aangeven wanneer je je afspraak maakt via  
Bru-vax of via het call center.  
Informeer je ook bij je gemeente. Sommige gemeenten voorzien ook gratis transport naar 
het vaccinatiecentrum. 

Ook de mutualiteiten bieden vervoersdiensten aan voor personen met een beperkte 
mobiliteit. Check hiervoor de website van je ziekenfonds.

•

•
•

Uw persoonsgegevens werden enkel benut door de bevoegde overheden en verwerkers van deze uitnodiging tot vaccinatie in het kader van het 
Koninklijk Besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19.
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Vaccinatie is een belangrijk gegeven in de strijd tegen Covid-19. Gevaccineerde personen hebben  
veel minder kans op een besmetting met het Covid-19 virus of veel minder kans op hospitalisatie 
wegens ernstige gevolgen van Covid-19.
Vanwege de opkomst van de nieuwe coronavariant OMIKRON is het momenteel aangewezen om 
je te laten vaccineren, is het uiterst belangrijk om de  HYGIENEMAATREGELEN te respecteren en 
de REGELS ROND TESTING & TRACING goed te volgen. Meer informatie hierover vind je hier: 
www.coronavirus.brussels 

Je kan online een afspraak maken via het online reserveringsplatform bru-vax.brussels. Je dient in dit 
geval de NIS-code (=rijksregisternummer) of BIS nummer van het kind in te vullen. 

Je kan eveneens bellen naar het call center op het nummer 02/214.19.19. 

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestiging.

•

•
•

http://bruvax.brussels.doctena.be/nl

