
EEN 
VOOR LINTER

Vaccinatiecampagne
Binnenkort krijgt elke inwoner van Linter 
een uitnodiging om een coronavaccin te 
laten plaatsen. Wellicht heb je wel wat 
vragen hierbij. Met deze flyer willen we je 
informatie en een aantal contactgegevens 
bezorgen. Samen gaan we voor een 
coronaveilig Linter!

#samensterk

Ik had al corona, moet ik me dan nog laten vaccineren?
Ja, want je kan opnieuw besmet raken en ernstig ziek worden of het 
virus doorgeven aan andere personen. 

Wanneer stel ik mijn vaccinatie best even uit?
Wanneer je in quarantaine zit, ziekteverschijnselen hebt met of zonder 
koorts (>38°C), of wanneer je positief getest werd op het coronavirus, 
wordt de vaccinatie uitgesteld. Vraag bij twijfel raad aan je huisarts.
Zwangere vrouwen mogen zich laten vaccineren.

Hoeveel dosissen heb ik nodig?
Voor de meeste vaccins gaat het om twee dosissen met een tussen-
periode. Het tijdstip voor de tweede prik wordt vermeld op de uitnodiging. 

Wat nadat ik gevaccineerd ben?
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de corona-
maatregelen te blijven opvolgen. Pas wanneer meer dan 70 % van de 
bevolking gevaccineerd is, zullen we weer controle hebben over het 
virus en de verspreiding ervan.

Blijf dus de regels volgen:

Meer info over de vaccinatiecampagne vind je op 
www.laatjevaccineren.be of krijg je via het nummer 1700.
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Wat mag ik verwachten in het vaccinatiecentrum?

Bekijk ook het filmpje op www.laatjevaccineren.be

Hoe werkt het vaccin?
Het vaccin zorgt ervoor dat je lichaam antistoffen aanmaakt. 
Die stoffen helpen om de virusdeeltjes te bestrijden.

Is het vaccin veilig?  
Ja, elk vaccin werd streng gecontroleerd en goedgekeurd door 
het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het vaccin bevat geen levende 
virussen. Je kan er dus geen corona van krijgen.

Zijn er bijwerkingen?
Lichte bijwerkingen zijn mogelijk (lichte zwelling, hoofdpijn, lichte koorts, 
spierpijn en vermoeidheid). Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en treden op 
tussen de 5 en 10 minuten nadat het vaccin is toegediend. Daarom verblijf je 
na je prik nog een kwartier in de wachtruimte.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
Neen. De vaccins zullen aangeboden worden in functie van hun kenmerken 
en beschikbaarheid. Alle vaccins werden streng gecontroleerd en mogen als 
veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden.

Onthaal: 
nazicht 

identiteitsgegevens

Vaccinatieruimte: 
overlopen vragenlijst 
en toedienen spuitje

Wachtruimte: 
min. 15 min. wachten 

na vaccinatie

1. 2. 3.



VACCIN ATIECENTRUM LANDEN

Domein 't Park                                 tel 011 88 03 30
Hannuitsesteenweg 80                 vaccinatie@landen.be
3400 Landen                                     www.laatjevaccineren.be

BEREIKBAARHEID
MET DE WAGEN?
Inrit parking: Koningin Astridlaan 59, 3400 Landen.
Tegenover dit huisnummer vind je de oprit van het vaccinatiecen-
trum. Je kan de parking niet oprijden via de Hannuitsesteenweg!
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen voorzien op het terrein.
Er zijn vlak naast het vaccinatiecentrum ook parkeerplaatsen
gereserveerd voor mindervaliden.
MET DE FIETS?
Het vaccinatiecentrum Landen bevindt zich op 2 minuten fietsen
van fietsknooppunt 80.
MET DE BUS?
De snelste weg van punt a naar punt b? Stippel je route uit met de 
routeplanner van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner
Zijn er geen reguliere buslijnen in de buurt? Dan kan je beroep doen 
op de belbussen van De Lijn.Deze service is beschikbaar na  
telefonsiche reservering op 011 85 03 00 voor alle belbushaltes van 
lijn 730.

WAT MOET JE WETEN OVER JE VACCIN ATIE?

Waarom moet ik me laten vaccineren?
Je laten vaccineren is niet verplicht. Toch is het belangrijk om jezelf 
en je naasten te beschermen, want iedereen kan besmet raken met 
het coronavirus en ernstig ziek worden. Ook wanneer je geen symp-
tomen vertoont, kan je het virus doorgeven. Bovendien zou 70 % van 
de bevolking zich moeten laten vaccineren om groepsimmuniteit te 
bekomen. Enkel zo kan de massale verspreiding van het coronavirus 
voorkomen worden.

Moet ik betalen voor het vaccin?
Nee, het vaccin is volledig gratis.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Het is de federale overheid die de volgorde bepaalt van de groepen 
die gevaccineerd worden. Na de bewoners van de woonzorgcentra 
en de zorgverleners, komen de 65-plussers en de risicogroepen aan 
bod. Nadien volgt de rest van de bevolking (18+). 

Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?
Je krijgt een uitnodiging per brief, sms of e-mail (al naargelang de 
gegevens waarover de overheid beschikt). Je bevestigt je afspraak via 
de link vermeld in de uitnodiging of telefonisch op het nummer 011 
88 03 30. Past het voorgestelde moment niet, dan kan je een ander 
tijdstip kiezen. 

Wat breng je mee naar het vaccinatiecentrum?
• Je elektronische identiteitskaart (eID)
• Het digitaal ticket dat je na bevestiging van je afspraak ontvangt 

(of bij gebrek hieraan de uitnodiging)
• Eventueel info van je huisarts over medicatie, allergieën, …

Tip: doe makkelijke kleding aan met korte mouwen, want het spuitje 
wordt in je bovenarm geplaatst. 

VACCITAXI 65 + 
65-plussers die problemen hebben om in het vaccinatiecentrum te  
geraken, kunnen voor 5 euro per persoon gebruikmaken van een  
Vaccitaxi. Een Vaccitaxi vervoert je naar het vaccinatiecentrum, 
wacht ter plaatse en brengt je nadien weer thuis. 
Reserveer via het nummer 016 80 29 31 
(elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur)

Check de vaccinatieteller op  
www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller 
(kies eerstelijnszone Zuidoost Hageland).


