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#JADAAROM #ELZKEMPENLAND

WAAROM LAAT JE JE BEST VACCINEREN?
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Vaccinatie zorgt ervoor
dat je gewoon weer samen met vrienden je verjaardag kan vieren. Dat je je (groot)ouders weer kan knuffelen. Dat je weer met je hele familie en al je vrienden op café of restaurant kan gaan. Dat er weer concerten
en sportwedstrijden mogen plaatsvinden in grote arena’s.
Je coronaspuitje zorgt ervoor dat je niet ernstig ziek wordt van COVID-19. Het redt zelfs levens. Het is dus
belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zo kunnen we binnenkort
allemaal ons oude leven weer oppikken.

WANNEER KRIJG JIJ JOUW CORONAVACCIN?
Wie aan de beurt is, krijgt een uitnodiging per brief.
Die komt van het Agentschap Zorg en Gezondheid en
vermeldt de plaats en datum van je vaccinatie. Het vaccin
is gratis. De volgorde waarin iedereen aan de beurt komt,
hangt af van leeftijd, beroep en gezondheidssituatie. De
vaccinatiecentra zijn altijd afhankelijk van de voorraad en de
beschikbaarheid van vaccins.

E-BOX
Je krijgt je uitnodiging per post bij je thuis maar je krijgt
dezelfde brief ook via je e-box, een digitaal platform waarin
je documenten van overheden elektronisch ontvangt. Zodra
er voor jou een tijdstip is vastgelegd, kan je alle info ook
daar vinden.
Heb je jouw e-box nog niet geïnstalleerd? Dat is heel
eenvoudig. Surf naar www.myebox.be en koppel je gegevens.
Duid ook aan dat je nieuwe meldingen via mail wil krijgen.
Zodra je uitnodiging beschikbaar is, ontvang je een bericht
in je mailbox.

LET OP: BEVESTIG ZEKER JE AFSPRAAK
• Je kan je alleen laten vaccineren nadat je je afspraak hebt
bevestigd.
• Je kan je afspraak 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bevestigen,
via de link op je uitnodiging. Ben je verhinderd dan kan je
via dezelfde link je afspraak verplaatsen. Wil je de vaccinatie niet, dan kan je die weigeren.
• Heb je geen toegang tot het internet? Contacteer
dan het callcenter van Eerstelijnszone Kempenland
op het nummer 014 39 56 56. Elke werkdag te bereiken
tussen 9 en 17 uur.

WAT BRENG JE MEE?
•
•
•
•

Identiteitskaart
Uitnodiging
Mondmasker
Vaccinatiekaart (bij 2e vaccin)

WAAR KRIJG JIJ JOUW CORONAVACCIN?

HAL 5 OP DE SITE WEELDE DEPOT.
ADRES: GEENEINDE 54, 2381 RAVELS (WEELDE)

HOE VERLOOPT JE CORONAVACCINATIE?
De totale doorlooptijd van een vaccinatie bedraagt ongeveer 30 minuten. We leggen het graag even stap voor stap uit.

1. TEMPERATUUR METEN
Bij aankomst aan het vaccinatiecentrum,
wijzen stewards je al op de parking de weg. Je
volgt de signalisatie naar de ingang van het vaccinatiecentrum. Een steward vertelt je in welke
vaccinatierij je moet aansluiten. Een onthaalmedewerker meet je temperatuur, controleert
je uitnodiging en verwijst je door naar de
infobalie.

4. VACCINATIE
Een steward begeleidt je naar de vaccinatieruimte. Draag gemakkelijke, losse kledij zodat je
je bovenarm snel kan ontbloten. Een verpleegkundige vaccineert je en registreert je vaccin.

5. KWARTIERTJE WACHTEN
Nadat je je spuitje hebt gekregen, mag je een
kwartiertje rusten. Een medewerker houdt in
de gaten of je last hebt van bijwerkingen, er is
ook altijd een arts in de buurt.
Na 15 minuten kan je vertrekken.

2. REGISTRATIE
Je registreert je aan de infobalie. De medewerker
controleert jouw identiteitsgegevens en je
uitnodiging. Vervolgens brengt een steward je
naar één van de vrije administratieve ruimtes.

3. ADMINISTRATIE

Vaccinatiekaart
is zorg

Een milde pijn, zwelling of roodheid
aan de injectieplaats is normaal.
Lijkt de reactie erger, of ben je ongerust?
Neem dan contact op met je huisarts.

laatjevaccineren.be

De administratief medewerker overloopt samen
met jou je medische voorgeschiedenis en geeft
uitleg over het vaccin en de mogelijke bijwerkingen. Als er van jouw vaccin een tweede
dosis nodig is, wordt daarvoor ineens een
afspraak vastgelegd.

MOET JE NA JE SPUITJE DE CORONAMAATREGELEN NOG
VOLGEN?
Ja. Na de vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je
lichaam antistoffen begint aan te maken. Pas als iedereen de
kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren en er genoeg
mensen beschermd zijn, kunnen we ons oude leven weer
oppikken en kunnen de coronamaatregelen versoepeld
worden. Volg daarvoor de laatste berichten op
www.laatjevaccineren.be.

IS HET VACCINATIECENTRUM TOEGANKELIJK?

HET VACCINATIECENTRUM IS MAKKELIJK TOEGANKELIJK EN GEBRUIKSVRIENDELIJK UITGERUST.
• Er is een ruime parking voor wie met de auto komt. Voor personen met een beperking zijn er bovendien parkeerplaatsen
gereserveerd dicht bij de ingang.
• Er is ook een kiss-and-ridezone voor mensen die zich laten brengen en ophalen. Als het nodig is, begeleidt een steward
je van de parking naar het vaccinatiecentrum. Rolstoelen zijn ter plaatse beschikbaar.
• Kom je met de fiets, dan kan je die in de fietsenstallingen bij de ingang plaatsen.
• Mensen die minder goed horen, kunnen dat melden aan het onthaal. Zij worden dan naar de administratieruimte
gebracht waar hun hoorapparaat de signalen via een ringleidingsysteem kan opvangen, zodat ze alle instructies duidelijk
kunnen verstaan.
• Er zijn openbare toiletten aan de ingang en in de wachtruimte.
• Bekijk ook zeker het mobiliteitsplan op de achterzijde om te weten hoe je makkelijk tot aan het vaccinatiecentrum geraakt.

HEB JE NOG VRAGEN?
• Volg de laatste nieuwtjes via www.elzkempenland.be of neem een kijkje op www.laatjevaccineren.be/covid-19.
• Voor alle niet-medische vragen kan je elke werkdag tussen 9 en 17 uur terecht bij het callcenter van ELZ Kempenland via
014 39 56 56 of helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

Vaccinatiecentrum Weelde
Geeneinde 54, 2381 Ravels
51.401707, 4.973501

VACCINATIECENTRUM WEELDE
Geeneinde 54, 2381 Ravels
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Minder
Mobielen
Centrale
• Ben je minder mobiel en heb je een beperkt
inkomen
dan kan
je een ritaanvraag indienen bij de Minder
Mobielen Centrale. Doe dat zo snel mogelijk en minstens 3 werkdagen op voorhand.
Ben je minder mobiel en heb je een beperkt inkomen, dan kan je (minstens 2 dagen op voorhand)
• Het tarief richting
het vaccinatiecentrum
maximum
€5 perCentrale
rit (€10ofheen
een ritaanvraag
indienen bij jouwbedraagt
plaatselijke
Minder Mobielen
MMC. en
Hetterug).
tarief richting
• Meer informatie: 03 340 04
– onthaalsd@rijkevorsel.be.
Houd
zeker
je identiteitskaart
het57vaccinatiecentrum
bedraagt €5 per
enkele
rit (€10
heen en terug).. bij de hand voor je
rijksregisternummer.
Meer informatie: 03 340 04 57 – onthaalsd@rijkevorsel.be

VOOR
DE LAATSTE
INFO
Voor
de laatste
informatie,
kijk op de website: www.elzkempenland.be
Veelgestelde vragen ‘’Hoe geraak ik er?’’
Voor alle niet-medische vragen kan je elke werkdag tussen 9 & 17u contact opnemen met het callcenter op 014 39 56 56.
Kijk op de website www.elzkempenland.be -> Veelgestelde vragen -> “Hoe geraak ik er?”
Voor alle niet-medische vragen kan je elke werkdag tussen 9 en 17 uur terecht bij het callcenter van ELZ Kempenland via
014 39 56 56 of helpdesk@vaccinatiekempenland.be. Heb je een medische vraag? Neem dan contact op met je huisarts.

