Veelgestelde vragen:
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord
Factcheck:
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie

Over het vaccin:
Weet men voor hoeveel procent het AstraZeneca-vaccin minder effectief is tegen de Britse variant?
Precieze cijfers hierrond zijn moeilijk te vinden, maar een pre-print van een wetenschappelijk onderzoek door
Oxford geeft aan dat de bescherming nog altijd zeer effectief is. Alleen tegen de Zuid-Afrikaanse variant blijkt het
vaccin minder goed opgewassen.

-

https://www.gov.uk/government/news/new-data-show-vaccines-reduce-severe-covid-19-in-olderadults
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soortencoronavaccins/astrazeneca

Mag ik gevaccineerd worden als ik een pacemaker heb?
Ja. Om zeker te zijn dat je het vaccin mag krijgen, worden er een aantal vragen gesteld voor de vaccinatie. Er
wordt dus een grondige controle uitgevoerd.
Ik wil naar de UK voor mijn studies. Kan ik om een ander vaccin vragen?
Onderwijs is volgens de overheid een essentiële verplaatsing. Om de vaccinatiestrategie niet te vertragen is het
op dit moment niet mogelijk om te kiezen uit de beschikbare vaccins. Ook zal je geen voorrang worden verleend
omdat je een essentiële verplaatsing wilt uitvoeren. Reizen gebeurt dus op eigen risico.

-

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaalcontact-tijdens-de-coronacrisis/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis

Werkt het vaccin op je immuunsysteem?
Ja, elk vaccin, elk virus en elke andere ziektekiem lokt een reactie uit bij een gezond immuunsysteem. Bij een
virus krijg je een verzwakt virus, een dood virus of stukjes van een virus ingespoten. Hiertegen leert je lichaam
zich verweren zodat het beter kan reageren als het geconfronteerd wordt met het echte virus. Dit leerproces is
intens, waardoor je je toch een paar dagen grieperig kunt voelen door het vaccin.
Hoewel vaccins zeer snel door het lichaam worden afgebroken, leert je immuunsysteem toch hoe het op langere
termijn zich moet verweren. Dit is een normaal en natuurlijk proces.
- https://www.youtube.com/watch?v=uJVILeOOvoM
- https://www.youtube.com/watch?v=axGsaae7x-E (deze video behandelt meerdere soorten
immunisatie dan behandeld door de webinar)

Wat met kleine kinderen, die nog geen E-ID of Kids-ID hebben?
Op dit moment wordt enkel 18+ gevaccineerd.

-

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord

Bij allergie en kruisallergie,... is het dan aangewezen je te laten vaccineren of niet?
Als je in het verleden allergische reacties hebt vertoond bij vaccinaties, neem je best op voorhand contact op
met je huisarts of specialist. In het vaccinatiecentrum is er ook een langere wachttijd voor mensen met een
geschiedenis van allergische reacties en er is altijd een arts aanwezig.
Is er in vaccinatiecampagne iets voorzien om mensen in armoede, kortgeschoolde personen, anderstalige en
niet-gealfabetiseerde personen, personen met ernstige psychische stoornissen, ... tot vaccinatie te
overtuigen?

Hiervoor is de functie van de populatiemanager in het leven geroepen. Deze bekijkt welke groepen en populaties
niet worden bereikt via de gewone kanalen en onderneemt dan gerichte actie om hen ook te informeren.
Zijn de vaccins halal/kosher? Zit er gelatine in?
De vaccins bevatten geen gelatine en zijn dus halal en koosjer.
- https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord
- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/11/check-zijn-de-belgische-coronavaccins-halal/
- https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/imams-mosques-uk-reassure-muslim-worshipperscovid-vaccines
Over correcte duidelijke informatie:
Waar vind ik correcte informatie in andere talen?
Via de volgende link vind je alle vertalingen die momenteel beschikbaar zijn.
- https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info#talen-overzicht
Over de uitnodiging:
Staat het soort vaccin op de uitnodiging?
Neen.
Mijn collega’s worden momenteel ingeënt, kan ik op een later tijdstip ingeënt worden?
Ja. Werkgevers van prioritaire beroepsgroepen zijn op de hoogte van de correcte werkwijze. Informeer dus bij je
werkgever.
Welke groepen horen tot de risicogroepen en worden dus eerder uitgenodigd?
Wie is een risicopatiënt kan je nalezen (de 9e vraag in het eerste hoofdstukje) achter deze link
- https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord.
Wanneer wordt (groep) gevaccineerd?
De volgorde van vaccinaties zijn een erg gevoelig onderwerp voor veel mensen. Vanuit de overheid zijn er een
aantal richtlijnen die je kan raadplegen op laatjevaccineren.be. De centra volgen deze richtlijnen en kunnen dus
niet meer informatie geven dan op de website van de overheid.
De reservelijsten zijn lijsten met personen die kunnen opgebeld worden wanneer er vaccins over zijn. Je kan je
er voor inschrijven via de website van ELZ Kempenland. Dit is echter GEEN garantie op een vroegere vaccinatie.

-

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord
https://elzkempenland.be/

Indien je de afspraak niet bevestigt en toch naar het vaccinatiecentrum komt, krijg je dan het vaccin?
Op dit moment worden mensen die niet bevestigen wel gevaccineerd als ze op hun afspraak naar het centrum
komen. In de toekomst kan dit veranderen. Bevestig voor de zekerheid en voor de organisatie van het centrum
altijd je afspraak!
Dit kan via de link op je uitnodiging en via het callcenter, indien je beschikt over de vaccinatiecode (ook te vinden
op de uitnodiging).
Worden senioren per huishouden uitgenodigd of per persoon?
Iedereen wordt apart uitgenodigd. Er wordt dus niet geselecteerd op basis van huishouden. Als de partner ook
een uitnodiging kreeg, kan men aan het call center vragen om hun afspraak samen te zetten.

Over het vaccinatiecentrum te Turnhout of Weelde:
Is er een toilet aanwezig?
Ja, toiletten zijn aanwezig.

Mag de begeleider mee binnen?
Ja, dat mag. De begeleider krijgt geen vaccin. Als de partner ook een uitnodiging kreeg, kan men aan het

call center vragen om hun afspraak samen te zetten.
Wordt er een pendeldienst voorzien vanuit het station van Turnhout?
Nee, maar er zal wel een pendelbus rijden tussen het vaccinatiecentrum en de dichtstbijzijnde busstop.
Kan er naast een rolstoel ook een gewone stoel geplaatst worden aan de Kiss and Ride-strook?
Er zal ook de mogelijkheid zijn om even zittend te wachten.
Zal alles in het centrum duidelijk genoeg zijn voor mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven + voor
anderstaligen? Wordt er gewerkt met picto's?
In het vaccinatiecentrum zelf wordt alles begeleid door bevoegde personen en geïllustreerd met tekst en
pictogrammen.

Andere bronnen die gebruikt zijn in het maken van de presentatie:
-

https://covid-vaccinatie.be/nl (vaccinatie-tracker)
https://www.safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie (informatie
over valse uitnodigingen)
https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/belgische-covid-19-patiente-slechts-drie-maanden-na-eersteinfectie-opnieuw-besmet (2 maal COVID-19 krijgen is mogelijk)
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kan-je-het-coronavirus-nogdoorgeven-na-vaccinatie (virus krijgen na vaccin)
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid19-vaccins (info rond vaccins)
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/vaccinatiepaspoort (info rond vaccinatiepasspoort)
https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen (veelgestelde vragen)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/27/coronavaccinatie-en-zwangere-vrouwen-nieuwstegegevens-wijzen-o/
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.23619 (info voor zwangere personen)
https://www.stlucas.be/media/208043424/covid-vaccinatie-en-zwangerschap-kinderwens-enborstvoeding.pdf (info voor zwangere personen)
https://www.stlucas.be/media/208043424/covid-vaccinatie-en-zwangerschap-kinderwens-enborstvoeding.pdf (info voor zwangere personen)

