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12/01/2022 
 

 

Wanneer worden de kinderen uitgenodigd? 

Alle kinderen werden in de week van 27 december 2021 per post uitgenodigd. De kinderen 
werden uitgenodigd met het ‘free booking’ systeem. Dit betekent dat ze op voorhand geen 
vaste afspraak krijgen maar dat de ouders zelf, via de code op de uitnodigingsbrief van het 
kind, een afspraak kunnen maken in het vaccinatiecentrum. 
 

Het lukt mij niet om via de uitnodigingsbrief een afspraak vast te leggen, wat nu? 

Neem contact op met het infopunt van de vaccinatiecentra. Bel ons op het nummer 055 300 
200 of mail naar info@vaccinatievlaamseardennen.be. Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag 
van 9.00 u. tot 17.00 u.  
Op zaterdag, zondag en feestdagen is het callcenter gesloten.  
Opgelet: in de voormiddag kan het soms erg druk zijn in het callcenter en kan het dat het even 
duurt voordat je doorverbonden wordt met een medewerker. Probeer 's middags of in de 
namiddag eens terug te bellen, dan is het doorgaans rustiger. Je kan je vraag ook altijd op mail 
zetten. 
 

Kunnen broers of zussen samen geprikt worden? 

Ja. Doordat ouders zelf een afspraak kunnen vastleggen, betekent dit dat ze voor alle broers 
en zussen samen een afspraak kunnen maken, binnen die leeftijdscategorie. 
 

Wordt er ook na de schooluren gevaccineerd? 

Ja. De openingsuren van de vaccinatiecentra zijn, voor de dagen waarop kinderen 
gevaccineerd worden, aangepast aan de schooluren. Momenteel staan volgende dagen op de 
planning: 1e prik op 12/01, 15/01, 16/01, 19/01, 22/01, 23/01 en 2e prik op 2/2,6/2, 
9/2,12/2,13/2. Tussen prik 1 en 2 zit een wachtperiode van 21 dagen.  
 

Hoeveel keer moeten kinderen gevaccineerd worden? 

Een kind tussen 5 en 11 jaar moet twee keer gevaccineerd worden. Het interval tussen prik 1 
en prik 2 bedraagt ongeveer 21 dagen. 
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Welk vaccin krijgen de kinderen? 

Kinderen tussen 5 en 11 jaar worden gevaccineerd met een pediatrisch Pfizervaccin.  
 

Wat met kinderen die schommelen ronde de leeftijdsgrens van 12 jaar? 

Het kind krijgt een pediatrische dosis als het een afspraak heeft in het vaccinatiecentrum op 
de leeftijd van 11 jaar. Dus ook op de leeftijd van 11 jaar en 364 dagen. 
Heeft het kind een eerste prik gekregen met een pediatrische dosis, dan krijgt het ook de 
tweede prik met een pediatrische dosis, het schema wordt afgewerkt. Een kind dat dus 
verjaart tussen prik 1 en prik 2, maar een eerste prik kreeg met een pediatrische dosis, zal ook 
voor de tweede dosis een pediatrische dosis krijgen in dat geval. 
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