Vaccinatie tegen het coronavirus
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Ik wil me nog laten vaccineren. Kan dat?
Op afspraak
Heb je nog geen basisvaccinatie tegen corona? Wil je nog een prik? Dan kan je een afspraak maken op 3 manieren:
 via het invullen van je gegevens op dit formulier. Je wordt zo snel mogelijk gecontacteerd om een afspraak in te plannen.
 door een mailtje te sturen naar callcentervc@ninove.be.
 via het gratis nummer 0800 20 507. Elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur tot 31 december 2022.
Iedereen uit Ninove kan langs deze weg een afspraak maken. Zowel voor kinderen (5-11 jarigen), jongeren (12-17 jarigen) als volwassenen (18+). Dit
geldt voor alle soorten prikken (1e prik, 2e prik en/of boosterprik).
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Waakfase vaccinatiecentrum tot 31 december 2022
Sinds 1 november 2022 zijn de vaccinatiecentra in waakstand tot 31 december 2022.
In de waakfase is het nog steeds de bedoeling dat mensen kunnen langsgaan in hun vaccinatiecentrum om zich te laten prikken. Opegelet: het
vaccinatiecentrum in Ninove is gedurende deze periode zeer beperkt open.
Je maakt hiervoor een afspraak.
De vaccinatiecentra sluiten op 31 december 2022 hun deuren. Hierdoor kan je vanaf 1 januari 2023 niet meer terecht voor jouw vaccin in het
vaccinatiecentrum. Vanaf 1 januari 2023 moet je voor een vaccinatie tegen COVID-19 naar de huisarts of apotheker.
 Indien je in het kader van een basisvaccinatie (2 dosissen met een interval van 30 dagen) reeds een 1e dosis ontving in het
vaccinatiecentrum en je 2e dosis ten gevolge van het interval pas na 1 januari 2023 kan worden toegediend, wordt gevraagd om contact op
te nemen met je huisarts of apotheker.
 Je huisarts of apotheker heeft toegang tot vaccinnet en kan zien welke vaccins je reeds kreeg toegediend en wanneer deze werden

toegediend.
 Je moet met je huisarts of apotheker een afspraak maken voor een nieuw vaccinatiemoment voor toediening van je 2e dosis (in het
geval van basisvaccinatie). Hierbij zal de arts of apotheker rekening houden met het voorgeschreven interval van 3 weken tussen je
1e dosis en 2e dosis.
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Vaccinatie via apothekers en huisartsen
 Sinds 1 november 2022 kan je ook bij de apotheker of huisarts terecht voor een vaccinatie tegen COVID-19.
 Apothekers kunnen de vaccins zelf toedienen in hun apotheek. Je kan op www.apotheek.be terugvinden bij welke apotheek een vaccinatie
mogelijk is. Je moet hiervoor vooraf een afspraak maken bij je apotheek!
 Ook huisartsen kunnen vaccinaties plaatsen. Zij werken daarvoor samen met de apothekers en kunnen hun vaccins daar afhalen zoals ze al
eerder konden in de vaccinatiecentra.
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Meer informatie
Meertalige informatie
De uitnodigingsbrief is online beschikbaar in 20 talen. Je kan de vertaling hier lezen.
Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert de mobiele app Crisis Information Translated (CIT). Hiermee biedt men anderstaligen actuele
en correcte informatie over vaccinatie en coronamaatregelen. De informatie wordt in 18 talen ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgen
gebruikers info over Nederlands leren.
De app is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play. Top

Meer info?
 Helpdesk Covid - 078 78 78 50 - elke weekdag van 9 uur tot 19 uur
 www.laatjevaccineren.be
 www.info-coronavirus.be
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Contact informatie
Noodplanning (dienst)
Bevrijdingslaan
9400 Ninove
T 054 50 50 50
noodplanning@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
Morgen open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
Alle informatie

