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Vaccinatiecentrum
Noorderkempen

Beste inwoner van Brasschaat, Essen, 
Kalmthout, Kapellen of Wuustwezel

Corona ze� e het voorbije jaar onze levens zo goed als op pauze. 

Nog even en hopelijk kunnen we dan opnieuw vooruit. Daarom zijn 

we gestart met vaccineren. Vaccina� e is nu de beste bescherming 

tegen het coronavirus en de grootste garan� e dat we opnieuw 

volop van het leven kunnen genieten. Dus: hoe meer mensen zich 

laten vaccineren tegen COVID-19, hoe beter. 

Voor onze regio vaccineren we in het Vaccina� ecentrum Noorder-

kempen in Brasschaat. Met deze nieuwsbrief informeren we je 

graag over het centrum en hoe de vaccina� e werkt.

Nieuwsbrief 
maart 2021

Welke informatie 
vind je in deze nieuwsbrief?

 Waarom laat je je best vaccineren?

 Wanneer ben jij aan de beurt?

 Hoe verloopt een vaccina� e? 

-  Van uitnodiging tot afspraak

-  Op de dag van je afspraak

 Wat na de vaccina� e?

 Waar word je gevaccineerd?

 Hoe bereik je het vaccina� ecentrum?

 Waar kan je terecht met vragen?

 Contactgegevens
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Waarom laat je je best vaccineren?

De kans dat je na de vaccina� e nog COVID-19 oploopt, is véél kleiner 

dan wanneer je je niet laat vaccineren. Bovendien bescherm je niet 

alleen jezelf, maar ook je familie, collega’s, vrienden en de kwetsbaren 

in je omgeving. Want pas als meer dan 70% van de bevolking 

gevaccineerd is, bereiken we ‘groepsimmuniteit’. Door zoveel mogelijk 

mensen te vaccineren, kunnen we de coronamaatregelen geleidelijk 

aan versoepelen, opnieuw samen zijn, onze geliefden omhelzen en ons 

leven weer oppakken.

Het vaccin is veilig en uitgebreid getest. De ontwikkeling van het 

coronavaccin kreeg wereldwijd de hoogste prioriteit. De administra� eve 

procedure is verkort, maar alle veiligheidsstappen zijn gezet. Ook 

oudere mensen en kwetsbare personen zaten in die testgroep. Alle 

vaccins volgden een uiterst strenge goedkeuringsprocedure voor 

gebruik. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk 

betrouwbare vaccins zijn. Welk vaccin je ook krijgt: het biedt jou en je 

omgeving bescherming.

Wanneer ben jij aan de 
beurt?

De volgorde van vaccineren in ons land 

is gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten. De snelheid van de produc� e 

en distribu� e van de vaccins laten niet 

toe om iedereen tegelijk te vaccineren. 

Daarom zijn er een aantal prioritaire 

groepen bepaald. De meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen worden eerst 

gevaccineerd, gevolgd door 65-plussers, 

risicopa� ënten en essen� ële beroepen 

en daarna de rest van de volwassen 

bevolking. Een actueel overzicht vind je 

op www.laatjevaccineren.be.

Van uitnodiging tot afspraak

Hoe verloopt een vaccinatie? 

Op de dag van je afspraak 

1. Uitnodiging

De Vlaamse Overheid stuurt je een 

uitnodiging per brief. Als je gegevens 

gekend zijn, krijg je ook een e-mail en 

een sms.

2. Voorgestelde data

In die uitnodiging gee�  Vlaanderen 

twee data mee: een datum voor een 

eerste prik en ook ineens een datum 

voor de tweede prik.

3.  Afspraken bevestigen of wijzigen

Op de voorgestelde datum ligt er 

een vaccin voor je klaar. Beves� g je 

afspraak online of telefonisch. Past 

de datum niet? Dan kan je online 

of telefonisch een nieuw moment 

vastleggen.

Wat breng je mee?

Je komt op het afgesproken uur 

naar het vaccina� ecentrum mét je 

iden� teitskaart en afspraakbewijs. Als 

je voor je 2de vaccina� e komt, breng je 

ook je vaccina� ekaart mee.  

Ben je te vroeg? 

Dan wacht je even in je auto of aan 

de fi etsenparking. Laat rugzakken en 

grote handtassen achter in je auto of 

breng die niet mee.

Aanmelden

Je meldt je aan bij de ingang. Daar 

meten ze je temperatuur en moet je je 

handen ontsme� en. 
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Op de dag van je afspraak 

Vaccinatieroute

In het vaccina� ecentrum vertelt een steward 

je welke vaccina� elijn je moet volgen. Die lijn 

hee�  een kleur, een nummer én een symbool.

Administratie

Eerst ga je langs in een administra� ebox. Een 

verpleegkundige stelt je enkele vragen over je 

algemene gezondheid.

Vaccinatie

Daarna wandel je door naar de vaccina� ebox 

zelf. Je ontbloot je bovenarm en een verpleeg-

kundige of arts gee�  je je vaccin.
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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. 

Vaccinatie- 
kaart

laatjevaccineren.be
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Registratie

Ten slo� e registreert een 

medewerker je vaccina� e, gee�  

je je vaccina� ekaart mee en 

daarna wacht je nog 15 of 30 
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Plan vaccinatiecentrum

minuten in de wachtruimte. Dat doen we om 

er zeker van te zijn dat je geen reac� e krijgt op 

het vaccin. Dat verwachten we niet, maar we 

bouwen die zekerheid in.

Uitgang

Als laatste stap wandel je opnieuw 

naar buiten, op naar meer 

immuniteit.
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Hoe bereik je het vaccinatiecentrum?
 Volg de gele borden, zowel met de fi ets als met de auto.

 Gebruik met de auto geen gps. Er is namelijk een 

aangepaste verkeersregeling in de buurt.

 Vliegveldlaan alleen bereikbaar nà 15:00 en in 

het weekend � jdens de openingsuren van het 

vaccina� ecentrum.

 Parking voor auto’s is voorzien (Gunfi re Museum), 

voor fi etsers aan het vaccina� ecentrum zelf. 

 Minder-mobielen en mantelzorgers volgen de K+R-

borden. Zowel aan de parking als aan de ingang zijn er 

rolstoelen beschikbaar. 

 Meer info over de bereikbaarheid vind je op

www.vaccina� enoord.be/bereikbaarheid

Waar word je gevaccineerd?
Als inwoner van Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen of 

Wuustwezel laat je je vaccineren in het Vaccina� ecentrum 

Noorderkempen in Brasschaat. Dat vind je aan de Licht 

Vliegwezenlaan 3 in 2930 Brasschaat.

Waar kan je terecht met vragen?

Het Vaccina� ecentrum Noorderkempen bereik je via 

0800 59 056 (ma-vrij van 9-16 uur) 

 Beves� g of wijzig je afspraakmoment.

 Stel je vraag over de vaccina� e of de bereikbaarheid.

 Vraag hulp aan om in het vaccina� ecentrum te 

geraken.

Check ook www.vaccina� enoord.be voor antwoorden 

op je vragen. 

Wat na de vaccinatie? 

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de 

coronamaatregelen te blijven volgen. Pas wanneer er 

genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het 

virus, kunnen we onze vrijheid herwinnen.

Plan omgeving

Vaccina� ecentrum Noorderkempen

Loods op het militair vliegveld

Licht Vliegwezenlaan 3

2930 Brasschaat 

www.vaccina� enoord.be

0800 59 056

Contactgegevens

 Verantw. uitg.: Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen vzw 
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