Herfstvaccinatie vanaf 12 september!

Vanaf maandag 12 september start de herstvaccinatie tegen COVID-19.

Waarom is herfstvaccinatie belangrijk?
Voor bepaalde doelgroepen zijn er specifieke redenen om al dan niet in te gaan op deze nieuwe uitnodiging (zie
verder). Voor elk van ons zijn er echter 3 argumenten om onsd bescherming vandaag te versterken:
Een herfstbooster biedt een uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na COVID-besmetting.
De werkzaamheid van de vaccins neemt geleidelijk aan af.
In de herfst- en winterperiode worden opnieuw veel COVID-19-besmettingen verwacht.

Voor wie is de vaccinatie sterk aanbevolen?
Meest kwetsbare personen: alle personen vanaf 65 jaar, personen met een verzwakte immuniteit
Zorgprofessionals
Huisgenoten van kwetsbare personen
Zwangere vrouwen
Personen tussen 50 en 64 jaar met obesitas, die roken of veel alcohol consumeren
Personen met een gezondheidsprobleem dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop, bv.
chronische hart- en vaatziekten, longziekte, diabetes ...

Wie krijgt een uitnodiging?
Iedereen vanaf 18 jaar ontvangt een uitnodiging voor vaccinatie. Er wordt gewerkt volgens prioriteit. Als eerste
zijn mensen met een verzwakte immuniteit, alle personen vanaf 65 jaar en zorgverleners aan de beurt. Daarna
wordt iedereen vanaf 18 jaar uitgenodigd volgens dalende leeftijd.
Wie jonger is dan 18 jaar, krijgt momenteel nog geen herfstvaccin. Uitgezonderd jongeren die door
gezondheidsproblemen een hoger risico hebben op ernstige ziekte door COVID-19 en stagiairs die in de
zorgsector werken.
Je ontvangt een uitnodiging via brief en (voor wie ingeschreven is) elektronisch via MyeBox, Mijn Burgerprofielof
per e-mail.

Vaccinatiecentrum Dender Boonwijk
Voor vaccinatie kan je terecht in het vaccinatiecentrum Dender Boonwijk: Onze-Lieve-Vrouw van Zwijvekekerk,
Serbosstraat, 9200 Dendermonde.

Vaccinatiecertificaat
Na de herfstvaccinatie ontvang je een nieuw vaccinatiecertificaat.
Het certificaat van de vorige booster blijft ook geldig. Als je de basisvaccinatie en minstens 1 booster kreeg,
beschikt je over een geldig vaccinatiecertificaat.

Heb jij (of je kind vanaf 5 jaar) nog een basisvaccinatie of booster nodig? Neem contact op met het callcenter vaccinatie
(tel. 0800 99 502) om een afspraak in te plannen.

