
VACCINATIE
WELKOM IN HET BEVERSE VACCINATIECENTRUM

MET HANDLEIDING BIJ UW UITNODIGINGSBRIEF EN PRAKTISCHE INFO

STROOP DE MOUWEN OP, LAAT U VACCINEREN! 
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BESTE INWONERS
Vorige maand opende het Beverse vaccinatiecentrum de deuren. Eerst waren de 
zorgverstrekkers aan de beurt, maar aansluitend, in de loop van deze maand, 
starten we met het vaccineren van de brede bevolking. Normaal gezien zijn dan de 
65-plussers, risicopatiënten en mensen met een essentieel beroep aan de beurt. 

Via deze weg roepen we wel al onze inwoners op om zich te laten vaccineren. 
Alleen als een grote groep van de bevolking zich laat vaccineren, kunnen we 
groepsimmuniteit bereiken. Dat betekent dan meteen het einde van de COVID-19-
pandemie en verwelkomen we ons gewone leven terug. U laten vaccineren doet u dus 
niet alleen voor uw eigen gezondheid maar voor ons allen.

Helaas circuleert er op onder andere sociale media heel wat foute informatie en ‘fake 
news’. Laat u hier niet door afschrikken: álle vaccins zijn uitgebreid getest, zijn veilig 
en dus goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

In deze infofolder krijgt u meer tekst en uitleg bij de uitnodigingsbrief, de werking en 
de bereikbaarheid van het Beverse vaccinatiecentrum.

Wilt u na het lezen van deze brochure verder op de hoogte blijven? Hou dan onze 
sociale mediakanalen en www.beveren.be/vaccinatie in de gaten. Antwoorden op 
vele vragen vindt u ook op de website van de Vlaamse Overheid: 
www.laatjevaccineren.be.

Een vaccin  
tegen corona is

Waarom krijgt u 
een vaccin 
tegen corona?

veilig gratis

De kans dat u COVID-19 (terug) 
oploopt, is véél kleiner dan wanneer 
u zich niet laat vaccineren. 
Wordt u toch opnieuw besmet, dan zal 
dit met mildere symptomen zijn.

Als voldoende mensen zich laten 
vaccineren, kunnen we sneller  
terug naar ons normaal leven.

BEDANKT 
OM U TE LATEN VACCINEREN!

Door ons met zijn allen 
te laten vaccineren, 
winnen we onze vrijheid 
en ons gewone leven terug.”

“

U beschermt anderen want als 
een groot deel van de bevolking 
gevaccineerd is, krijgen we het virus 
onder controle.
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U vindt de uitnodigingsbrief in meerdere 
talen terug op: www.laatjevaccineren.be/
uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-
andere-talen

UITNODIGINGSBRIEF 
COVID-19-VACCINATIE

BEL DE HELPDESK T 03 750 16 00 
voor al uw vragen over uw uitnodigingsbrief en 
het vaccinatiecentrum. 

Hebt u medische vragen? Neem dan contact op met 
uw huisarts.

Vele antwoorden op veel gestelde vragen en 
algemene informatie over de vaccinatiecampagne 
vindt u terug op de website van de Vlaamse 
Overheid: www.laatjevaccineren.be. 

• U ontvangt de uitnodiging per brief (of indien beschikbaar: 
per e-mail of sms) voorafgaand aan uw vaccinatie. De 
uitnodiging vermeldt:

• De locatie van het vaccinatiecentrum (de oude sporthal, 
Klapperstraat 103 in Beveren).

• De dag en het tijdstip van beide vaccinaties. Voor de 
meeste vaccins krijgt u immers 2 spuitjes.

• Uw unieke code.
• Iedereen komt aan de beurt om gevaccineerd te worden 

volgens een schema dat de overheid heeft uitgewerkt. Het 
is dus perfect mogelijk dat uw partner, buur of kennis deze 
vroeger of later dan u ontvangt.

Hou deze uitnodigingsbrief goed bij, ook na uw 
eerste vaccinatie want uw unieke code en data van de 
inspuitingen staan hierop vermeld.

Wat doet u als u de uitnodiging 
ontvangt?
U heeft 4 mogelijkheden: Uw vaccinatie 

bevestigen, wijzigen of 
weigeren kan:

ONLINE
Scan de QR-code op pagina 1 van uw uitnodigingsbrief 
of surf naar de url vermeld op pagina 2 van de 
uitnodigingsbrief en meld u aan met uw persoonlijke 
vaccinatiecode. 

TELEFONISCH VIA DE HELPDESK  
T 03 750 16 00
Als het niet lukt om u vaccinatie afspraak online te 
bevestigen, te verplaatsen of te weigeren dan kunt u 
dit telefonisch regelen via onze helpdesk:  
T 03 750 16 00. 

Vlaamse overheidAgentschap Zorg en GezondheidKoning Albert II Laan 351030 Brussel 

 
 Je persoonlijke vaccinatiecode: V7bfe24ff44b4429

Bevestig je afspraken vóór 10-03-2021

www.laatjevaccineren.be
Beste 

,
Dit is een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het coronavirus Covid-19. Hou deze brief goed bij.
Moet je je laten vaccineren?De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt aangeraden voor je eigen gezondheid en die van de mensen in je 

omgeving. Alleen als bijna iedereen zich laat vaccineren, kunnen we de ziekte onder controle krijgen. De 

vaccinatie is gratis.

Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren? 
 • Het vaccin zorgt ervoor dat je niet ziek wordt van COVID 19. Vaccinatie activeert het immuunsysteem

van je lichaam.  • Elk vaccin werkt, en wordt heel streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

 • Heb je een chronische ziekte? Als je besmet bent met het COVID-19 virus krijg je vaak ergere

symptomen. Een vaccin is hier dus extra belangrijk. De vaccins zijn ook getest bij mensen met een 

chronische ziekte.  • Als meer dan 70% van alle mensen in België zich laat vaccineren, kan het virus zich minder snel

verspreiden. Dan zijn alle mensen beschermd. Dat heet groepsimmuniteit. 
Waar laat je je vaccineren?Je krijgt 2 vaccinaties.

De eerste vaccinatie krijg je op: • 13-03-2021 om 10:50 uur • In het vaccinatiecentrum , 
   De tweede vaccinatie krijg je op dezelfde plaats:

 •  15-04-2021 om 14:00 uur
Wat moet je doen ? • Bevestig vóór 10-03-2021 dat je komt. • Surf naar www.laatjevaccineren.be ,meld je aan met je vaccinatiecode V7bfe24ff44b4429, en bevestig. 

 • Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dit te doen.
 • Of bel naar het nummer . • Kan je absoluut niet komen op deze momenten? Maak dan nieuwe afspraken.

 • Surf naar www.laatjevaccineren.be ,meld je aan met je vaccinatiecode V7bfe24ff44b4429 
en maak nieuwe afspraken.  • Of laat je bijstaan door familie of vrienden om dit te doen.

 • Of bel naar het  

UITNODIGING COVID-19 VACCINATIE

E-TICKET BESTEMD VOOR HET VACCINATIECENTRUM
V7bfe24ff44b4429

Snel en eenvoudig registreren? Scan onderstaande QR-code.

www.laatjevaccineren.be?code=V7bfe24ff44b4429
Je ontving deze uitnodiging misschien enkele dagen geleden ook al via e-mail of sms.   

Maakte of bevestigde je reeds je afspraak, dan hoef je niets meer te doen en verwachten we je.

Je kan deze brief in meerdere talen vinden op: 
www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

AstraZeneca vaccinatie

Je bent uitgenodigd voor een covid vaccinatie in het 
onderstaande vaccinatiecentrum

Je bent ingepland op dinsdag 9 maart 2021 tussen 
12:20 en 12:22
Oude sporthal 
Klapperstraat 103 
9120 Beveren 
037501600

Je kan deze afspraak 

Verplaatsen

AstraZeneca vaccinatie

Je bent uitgenodigd voor een covid vaccinatie in het 
onderstaande vaccinatiecentrum

Je bent ingepland op vrijdag 28 mei 2021 tussen 
16:44 en 16:46
Oude sporthal 
Klapperstraat 103 
9120 Beveren 
037501600

Je kan deze afspraak 

Verplaatsen

Ik bevestig mijn toegewezen vaccinatie Ik ben reeds gevaccineerd

Ik wens niet te worden gevaccineerd
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UW AFSPRAAK BEVESTIGEN
Wenst u een vaccin? Bevestig dan uw afspraak. 
Probeer u zo goed als mogelijk vrij te maken om uw 
vaccin te ontvangen op de vooropgestelde data. 

UW AFSPRAAK VERPLAATSEN
Passen de voorgestelde data voor u echt niet, dan 
kunt u de afspraak wijzigen. Doe dit niet in de hoop 
op een ander type vaccin want u zal op een later 
tijdstip hetzelfde vaccin krijgen. Alle vaccins zijn 
trouwens veilig en doeltreffend. 

UW AFSPRAAK WEIGEREN
Wenst u geen vaccin? Laat het ons weten. Zo 
kunnen we uw vaccin aan iemand anders geven. 
U wordt niet meer opgeroepen om een vaccin te 
ontvangen. 

UW BENT AL GEVACCINEERD
Bent u al gevaccineerd maar ontving u toch een 
uitnodigingsbrief? Laat het ons weten. Zo kunnen 
we uw vaccin aan iemand anders geven. 
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Als u zich online aanmeldt met uw persoonlijke vaccinatiecode, verschijnt dit op uw schermVaccinatie is onze belangrijkste 
troef om de COVID-19-pandemie 
te bestrijden. Vaccinatie 
voorkomt dat u ernstig ziek 
wordt en kan levens redden. 
Doe het voor uzelf en doe het 
voor elkaar, in het bijzonder 
voor de zwakke en zieke 
mensen.”

Jo Van Raemdonck en Kristel Nijs, 
verpleegkundigen aan het werk in het  
vaccinatiecentrum Beveren.

“

VOOR HULP BIJ UW VACCINATIE- 
AFSPRAAK, BEL NAAR DE HELPDESK 
T 03 750 16 00.
Dit nummer is van maandag tot vrijdag te 
bereiken van 8.30 tot 17 uur.
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TIJDENS UW BEZOEK WAT BRENGT U MEE?

NAAR HET VACCINATIECENTRUM 
IN BEVEREN

HOE WERKT 
HET VACCINATIECENTRUM

1. HET ONTHAAL
Een onthaalmedewerker checkt uw identiteitsgegevens en 
uw afspraak. Ook uw temperatuur wordt gecontroleerd. 
Daarna begeleidt een onthaalmedewerker u naar uw 
vaccinatielijn en de medische administratie.. 
Afhankelijk van de drukte is het mogelijk dat u moet 
plaatsnemen in de wachtruimte. Om alles zo coronaveilig 
mogelijk te laten verlopen, is de wachtruimte binnen 
beperkt. Bij drukte kan het zijn dat u nog even buiten moet 
wachten. 

2. MEDISCHE ADMINISTRATIE
Hier geeft een verpleegkundige u info over het vaccin. Uw 
medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand wordt 
overlopen aan de hand van een vragenlijst. Uw 2e afspraak 
wordt herbevestigd en genoteerd op uw vaccinatiekaartje. 
Daarna verwijst de verpleegkundige u door naar de 
vaccinatieruimte.

3. VACCINATIERUIMTE
In deze ruimte krijgt u het vaccin. Dit gebeurt door een 
verpleegkundige met een spuitje in de bovenarm. Draag 
daarom kledij waarbij u de bovenarm makkelijk kan 
vrijmaken. Omwille van de privacy is de vaccinatieruimte 
volledig afgeschermd.

4. EINDREGISTRATIE

Een administratief medewerker registreert uw vaccinatie.

5. DE WACHTZAAL
Na de vaccinatie moet u een kwartier rusten onder toezicht 
van een arts die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn.  
Milde klachten na vaccinatie komen vaak voor. U mag 
paracetamol nemen. Blijft u last hebben, contacteer dan uw 
huisarts.

VOLG GEMEENTE BEVEREN OP SOCIALE MEDIA EN ONTDEK HET VERLOOP VAN HET HELE 
VACCINATIEGEBEUREN SAMEN MET ELINE DE MUNCK, WIM VAN DE VELDE EN TINE DE CAIGNY.

Het vaccinatiecentrum is gevestigd 
in de oude sporthal in Sportpark 
Beveren, Klapperstraat 103. De 
inkom is langs de achterkant 
van het gebouw. Volg de 
signalisatiepijlen in de omgeving 
van de sporthal. 

TE VOET OF MET DE FIETS
Nabij de ingang van het 
vaccinatiecentrum zijn ruime 
fietsenstallingen.

MET DE WAGEN
Met de wagen volgt u de signalisatie 
in de Klapperstraat naar parking 1 en 
2. Zijn deze plaatsen volzet, dan volgt 
u de signalisatie naar parking 3, 4 of 5. 
Deze zijn allen op wandelafstand van de 
sporthal. De looproutes zijn aangeduid 
met pijlen. 

MET DE BUS 
U kunt:

Met buslijn 81, 82, 83, 84, 85 naar 
halte Grote Markt in Beveren. Daar 
kunt u overstappen op de gratis 
pendelbus naar het vaccinatiecentrum

Met buslijn 81, 82, 84, 85 naar halte 
A.Z. Nikolaas, Oude Zandstraat (N70), 
en te voet de pijlen volgen naar het 
vaccinatiecentrum.

Met buslijn 84 naar halte J. Van 
Hoofstraat, Pastoor Steenssensstraat 
ter hoogte van het zwembad, en 
te voet de pijlen volgen naar het 
vaccinatiecentrum.

Opgelet: buslijn 83 zal als gevolg van de 
werken N70 niet langs de Klapperstraat 
rijden. Reizigers van lijn 83 moeten 
overstappen op de gratis pendelbus aan  
de Grote Markt.

Ook het nemen van  BELBUS 280 
is een optie. Deze heeft haltes in 
deelgemeenten Beveren, Haasdonk en 
Melsele en heeft een aparte halte aan 
het vaccinatiecentrum.  
Meer info en reserveren kan via 
www.delijn.be of 
T 09 211 91 91.

BENT U MINDER MOBIEL?
Spreek in eerste instantie uw 
familieleden aan. Zij kunnen u 
wellicht een lift geven naar het 
vaccinatiecentrum.

Hebt u geen wagen en kunt u niet op 
eigen kracht het openbaar vervoer 
nemen, contacteer dan (tijdig) de 
Handicar T 03 750 46 06. Er wordt een 
vast bedrag van 5 EUR (heen en terug) 
aangerekend, uitzonderlijk voor een rit 
van en naar het vaccinatiecentrum. U 
hebt hiervoor geen doktersvoorschrift 

nodig. Het tonen van uw vaccinatie-
uitnodigingsbrief volstaat.

Krijgt u thuiszorg? Dan wordt vanuit 
deze instantie voor vervoer gezorgd.

BENT U BEDLEGERIG?
Oplossingen voor u worden gezocht. 
Van zodra we hier meer over weten, 
brengen we u op de hoogte.

Draag uw mondmasker de hele tijd 
gedurende uw bezoek.

Ontsmet uw handen.

Eén persoon mag u indien nodig 
begeleiden.

Uw identiteitskaart.

Uw uitnodiging.
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INKOM VACCINATIECENTRUM  
aan de achterzijde van de oude sporthal  
Volg de signalisatiepijlen naar de inkom.

INKOM



HELPENDE HANDEN GEZOCHT 
IN HET VACCINATIECENTRUM
Het vaccinatiecentrum zal tot zeker in het najaar op volle toeren 
draaien. Daarvoor zijn vele helpende handen nodig. We zoeken 
vrijwilligers voor volgende taken:

• Mensen met een medisch profiel 
(bv. verpleegkundige, arts, apotheker ...)

• Administratieve taken in vaccinatiecentrum 
(bv. algemeen onthaal, informatie- en reservatielijn ...)

• Stewards, onthaalmedewerkers 
• Chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale en pendelbus

STEM AF OP HET VRAGENUURTJE 
VAN RADIO BEVERLAND 106.1 FM 
Stem af op Radio Beverland op zondag 21 maart 
om 10 uur.  De Beverse huisarts Riek Van der 
Weken en farmaceutisch expert Björn Simons 
geven tijdens de uitzending antwoorden op de 
vele vragen die onze inwoners hebben over de 
vaccins en de vaccinatiecampagne. Op welke 
vraag krijgt u graag een antwoord? Laat het 
ons tot en met 17 maart weten via mail naar 
E communicatie@beveren.be. Onze experts 
beantwoorden uw vraag graag tijdens de 
uitzending.

U kreeg het vaccin.  
Wat moet u nu doen?

Kregen meer dan 70% van de bevolking 
het vaccin, dan veranderen de 
coronamaatregelen.

Het vaccin voorkomt dat u ziek wordt bij 
besmetting. Het is echter nog niet geweten 
of vaccinatie voorkomt dat u het virus 
doorgeeft. Zolang niet voldoende mensen zijn 
gevaccineerd, is het daarom belangrijk dat u 
zelfs na uw vaccinatie de maatregelen volhoudt

Blijf 1,5m van elkaar

Draag een mondmasker

Was veel uw handen met water en zeep

COLOFON
 
Deze folder is een uitgave van gemeente  Beveren

Verantwoordelijke uitgever:
Marc Van de Vijver, burgemeester 
Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Eindredactie: 
Communicatiedienst, Stationsstraat 2, 9120 Beveren 
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden 
via het formulier dat u terugvindt op www.beveren.be.
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