Uitnodiging vaccinatie ontvangen: wat nu?

Bevestig, wijzig of annuleer je afspraak. Zo weten we of we je kunnen verwachten. Help ook anderen (bv. ouderen) in
je omgeving om dit te doen.

Hoe word je uitgenodigd?
Je krijgt een brief, 1 of 2 weken voor het jouw beurt is. Deze brief is van de Vlaamse overheid. In de brief staat
jouw persoonlijke code, de link om je te registreren, de datum voor je eerste en tweede prik en praktische info
(voorbeeldbrief).
Je kan ook een sms krijgen van 8811 of een mail van cov19-vaccin@doclr.be.
Jouw huisgenoten krijgen hun uitnodiging misschien op een ander moment.

Wat moet je doen?
Registreer je online/telefonisch. Hierdoor laat je ons weten:
dat
dat
dat
dat

je naar de afspraak komt,
je een andere datum wil,
je geen vaccin wil of
je al gevaccineerd bent.

Hoe bevestig je je afspraak?
Surf naar de website die op je brief staat of naar https://covidvaccin.doclr.be/.
Meld je aan met je persoonlijke vaccinatiecode.
Vul alles online in.
Lees ook de handleiding bij de downloads.
Heb je hulp nodig? Bel 0800 99 502. Leg jouw brief en identiteitskaart klaar.

Hoe wijzig je je afspraak?
Probeer er eerst alles aan te doen om je toch vrij te maken. Je afspraak wijzigen doe je zo:
Surf naar de website die op je brief staat of naar https://covidvaccin.doclr.be/.
Meld je aan met je persoonlijke vaccinatiecode.
Klik op 'verplaatsen' en leg een nieuwe afspraak vast.
Lees ook de handleiding bij de downloads.
Heb je hulp nodig? Bel 0800 99 502. Leg jouw brief en identiteitskaart klaar.

Hoe weiger je je afspraak?
Bv. omdat je geen vaccin wil of omdat al gevaccineerd bent.
Surf naar de website die op je brief staat of naar https://covidvaccin.doclr.be/.
Meld je aan met je persoonlijke vaccinatiecode.
Klik op 'afspraak annuleren'.
Lees ook de handleiding bij de downloads.
Heb je hulp nodig? Bel 0800 99 502. Leg jouw brief en identiteitskaart klaar.

Contact
Infolijn Vlaamse Overheid: algemene vragen over vaccinatie





1700 (gratis nummer)
https://www.laatjevaccineren.be
Vandaag open van 09:00 tot 19:00
Morgen open van 09:00 tot 19:00

Alle informatie

Lokale vragen en vragen van burgers die al een uitnodiging ontvingen?






0800 99 502
vaccinatie@elzdender.be
http://www.hamme.be/vaccinatie
Vandaag open van 09:00 tot 17:00
Morgen open van 09:00 tot 17:00

Alle informatie

