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‘Ben jij één uit de 46.535?’
Met de vraag ‘Ben jij één uit de 46.535?’ roepen we jou en alle andere inwoners uit 
Balen, Dessel, Mol en Retie op om te kiezen voor vaccinatie. Enkel door er samen 
voor te gaan, bereiken we de beoogde vaccinatiegraad van 70%. Deze vaccinatieg-
raad is vanuit medische invalshoek minimaal nodig om nieuwe grote virusuitbra-
ken te vermijden. Want ook nu geldt meer dan ooit: samen staan we sterk. 

Met dit magazine bezorgen we je zoveel mogelijk lokale informatie over het vac-
cineren. We organiseren de vaccinatie volgens de hoogste normen op vlak van 
medische veiligheid en hygiëne. Dit magazine geeft je alvast een idee van wat je 
mag verwachten.

Unieke kans
Elke volwassen inwoner van eerstelijnszorg Baldemore (eerstelijnszorg Balen, Des-
sel, Mol en Retie) krijgt de komende maanden een unieke kans. Door te kiezen voor 
vaccinatie draag je een onmisbaar steentje bij in de lange weg uit deze corona- 
crisis. Kiezen voor vaccinatie beschermt niet alleen jezelf maar ook je gezins- en 
familieleden, je vrienden, je collega’s,… Je helpt mee om het gezamenlijke doel van 
46.535 vaccinaties te bereiken, wat betekent dat we in onze regio de beoogde 
vaccinatiedrempel behalen. Uiteraard hopen we op meer… 

Persoonlijke keuze
Jezelf laten vaccineren is een vrije persoonlijke keuze die iedereen van ons wel-
overwogen moet maken. Op de Vlaamse website www.laatjevaccineren.be vind je 
alle informatie over de werking van de vaccins. Een uitgebreide FAQ geeft heldere 
antwoorden op alle mogelijke vragen. In aanvulling op deze Vlaamse campagne 
bezorgen we je via dit magazine zoveel mogelijk lokale en praktische informatie 
over het verloop van het vaccineren in Balen, Dessel, Mol en Retie.

Ben jij ‘Eén uit de 46.535?’
We hopen dat zoveel mogelijk mensen de komende weken tot de keuze komen 
om zich te laten vaccineren. Elke inwoner die de stap zet, brengt ons dichter bij het 
beoogde doel: een normale samenleving waar menselijke contacten geen risico 
meer vormen. Om dit te bereiken, hebben we ieders hulp nodig. 

Organisatie vaccinatiecentrum
Vanuit de eerstelijnszone Baldemore engageren we ons om een vaccinatiecentrum 
te organiseren dat voldoet aan de hoogste normen op het gebied van medische 
veiligheid en hygiëne. We leveren alle mogelijke inspanningen om het vaccineren 
veilig en vlot te laten verlopen, met een minimum aan wachttijden. We doen er 
ook alles aan om de tijd die je doorbrengt in het vaccinatiecentrum zo aangenaam 
mogelijk te maken. De leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunsten zullen 
ons hierbij helpen.

Wij zijn één van de 46.535. Jij ook?

Ik laat me vaccineren omdat ik terug 
naar mijn normale leven wil. Ik werk 
in de horeca en ben het stil zitten thuis 
echt beu. 
Silke Desiron, Balen 

Sarah Verherstraeten  Johan Leysen Kris Van Dijck
voorzitter eerstelijnszone Baldemore burgemeester Balen burgemeester Dessel

Wim Caeyers Patrick Geuens
burgemeester Mol burgemeester Retie   

Ik laat me vaccineren omdat ik deze 
zomer samen met de hele familie mijn 
100ste verjaardag wil vieren en dan 
voor het eerst kan kennismaken met 
mijn twee jongste achterkleinkinderen.
Fons Melis (bijna-100-jarige), Retie
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Wat moet je weten  
over het vaccin?
We geven hieronder een antwoord op de meestgestelde vragen.  
Meer uitgebreide info vind je terug op www.laatjevaccineren.be.

Hoe werkt het coronavaccin?
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem, waardoor je lichaam antistoffen aan-
maakt om de virusdeeltjes te bestrijden. Als je nadien met het virus in contact komt, 
beschermen de antistoffen je. Vergelijk het met een veilig en comfortabel harnas 
dat je beschermt tegen schadelijke indringers van buitenaf. 
 

Hoe goed beschermt het vaccin?
Studies waarbij meer dan 40.000 vrijwilligers gevaccineerd werden, wijzen uit dat 
de eerste vaccins die we in ons land toedienden een zeer goede bescherming bie-
den. Het biedt geen 100% bescherming - dat biedt trouwens geen enkel vaccin of 
medicijn - maar beschermt wel maximaal.
 

Zijn de vaccins veilig?
De vaccins werden uitgetest op tienduizenden mensen, ook op ouderen en kwets-
baren. Al die tests zijn kritisch en onafhankelijk onderzocht door het Europees Ge-
neesmiddelenagentschap EMA. Pas nadat voldoende aangetoond werd dat de vac-
cins van goede kwaliteit, werkzaam en veilig zijn, werden de vaccins goedgekeurd. 

Ik laat me vaccineren omdat ik weer op 
de campus les wil kunnen volgen samen 
met mijn bevriende medestudenten. In 
de vakantie zou ik ook graag terug op 
een zorgeloze manier zomerkampen 
willen begeleiden!
Robbe Van Herck (student), Retie

Ik laat me vaccineren om weer veilig te 
kunnen werken in vzw De Schakel. Zo 
kunnen we samen weer volop genieten 
met onze mensen. Daar kijken ze erg 
naar uit!
Tatjana Linsen (vzw De Schakel), Balen

Ik laat me vaccineren, zodat we terug 
volop kunnen genieten van een festival- 
zomer! 
Peter van Geel (organisatie Graspop Metal 
Meeting), Dessel
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Welk vaccin krijg ik? Kan ik dit kiezen?
Neen, je kan je vaccin niet kiezen. Pas bij je vaccinatie zelf weet je welk vaccin je 
toegediend krijgt. Op dat ogenblik kan je alsnog beslissen om je vaccinatie niet te 
laten doorgaan.

Alle vaccins die toegediend worden, zijn goedgekeurd door het Europees Genees-
middelenagentschap EMA. Ze zijn dus allemaal veilig en werkzaam. België maak-
te afspraken over vijf kandidaat-vaccins: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
Janssen Pharmaceutica en CureVac. 

Hoe wordt het vaccin toegediend?  
Je krijgt een injectie in de bovenarm, tenzij dit niet kan om medische redenen. De 
vaccinatie zelf neemt maar enkele minuten in beslag.
 

Hoeveel dosissen moet ik krijgen?
Dit hangt af van welk vaccin je toegediend krijgt. Van de meeste vaccins heb je 
twee dosissen nodig, die met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend 
worden. Om goed en langdurig beschermd te zijn, is het belangrijk dat je beide 
dosissen ontvangt.
 

Moet ik getest worden op corona vooraleer ik het vaccin krijg?
Nee, je hoeft niet getest te worden op antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je 
besmet bent zonder dat je het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. 

Als ik ziek ben, kan ik me dan laten vaccineren? 
Als je écht ziek bent of meer dan 38°C koorts hebt, wordt de vaccinatie enkele 
dagen uitgesteld tot je je weer beter voelt. Vraag zeker raad aan je huisarts of aan 
het verzorgend personeel als je twijfelt.

Ik laat me vaccineren om weer 
zorgeloos op kamp te kunnen gaan 
met onze leden van Akabe scouts ‘t 
Kruierke. En zo snel mogelijk veilig 
kunnen werken met hen. Voor sommige 
leden is het moeilijk te begrijpen wie er 
nu wel mag komen en wie niet. 
Sander van den Brande (scoutsleider), Balen 

Ik laat me vaccineren omdat ik snel 
weer met mijn zoon naar eventing-
wedstrijden wil gaan.
Theo Everaert (gepensioneerde), Mol

Wij laten ons vaccineren, zodat wij 
terug activiteiten kunnen organiseren 
voor onze senioren! 
Paula Heymans- Louis Mertens (OKRA Dessel 
Centrum), Dessel
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Moet ik me nog laten vaccineren als ik al corona 
heb gehad?
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als je eerder al besmet was 
met corona, kan je opnieuw besmet raken en ernstig ziek wor-
den. Een vaccin beschermt je daartegen. 

Moet ik de coronaregels blijven volgen als ik ge-
vaccineerd ben? 
Ja, omdat we niet iedereen op hetzelfde moment kunnen vacci-
neren. Daarom moeten we er samen voor blijven zorgen dat het 
virus zich niet verspreidt. Ook als je gevaccineerd bent, moet je 
nog een tijdje de coronamaatregelen respecteren totdat meer 
dan 70% van de bevolking gevaccineerd is. 

Hoeveel kost een vaccinatie?
De vaccinatie is gratis voor elke inwoner.

Ik laat me vaccineren omdat ik niet kan 
wachten om mijn klanten weer op een 
normale manier te mogen ontvangen in 
mijn kapsalon! Hoewel ik toch schrik heb 
van de vaccinatie, wil ik met een gerust 
gevoel in mijn zaak kunnen staan. Ik heb 
enorm veel goesting om mensen weer 
een leuk kapsel te bezorgen.
Famke Van der Ackerveken  
(kapster Omme Famme), Mol

Mijn vrouw woont in woonzorgcentrum 
Huize Perrekens. Ik mis haar enorm 
hard. Ik kies voor een vaccinatie omdat 
ik zo snel mogelijk naar m’n vrouw wil. 
Het vaccin is de sleutel om haar eindelijk 
terug te mogen knuffelen. Ik heb haar al 
maanden niet meer lijfelijk gezien. Na 
69 jaar huwelijk weegt dat enorm door.
Fons Verdonck (bewoner rusthuis), Balen

Is de vaccinatie verplicht?
Neen. Jij maakt hierover zelf een weloverwogen keuze. 

Wat zijn de voordelen van vaccinatie?
Door je te laten vaccineren, kan je voorkomen dat je ernstig ziek 
wordt én levens redden. Wie ervoor kiest om zich te laten in-
enten, doet dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor familie, 
collega’s, vrienden en kwetsbaren. Hoe meer mensen dat doen, 
hoe beter we allemaal beschermd zijn en hoe sneller ons nor-
male leven weer kan starten. Als meer dan 70% van de bevol-
king gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit en krijgen 
we het virus onder controle. Dan kunnen we de coronamaatre-
gelen voor scholen, horeca, evenementen, verenigingen, onder-
nemingen,… beginnen afbouwen. 

Ik laat me vaccineren omdat ik wil 
kunnen genieten van het normale 
studentenleven: ik ben het beu om  
via een  scherm les te volgen en 
het is belangrijk om voor practica 
naar de campus te kunnen gaan. 
Ik wil weer samenkomen met mijn 
medestudenten en me inzetten voor 
onze studentenvereniging.
Teun Van Kerkhoven (student), Retie
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Fout of feit?
Hieronder vind je de grootste fabels over het coronavaccin, en feiten om ze te ontkrachten.

Het vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit corona veroor-
zaken.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorge-
ven aan anderen, ook zonder zelf symptomen te hebben. Ook jonge 
en gezonde sportieve mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Iedereen kan ernstig ziek worden door corona en langdurige klach-
ten oplopen, ook gezonde of jonge mensen. Als je gevaccineerd 
bent, zal je ook minder snel andere mensen besmetten. Als meer 
dan 70% van de Belgen zich laat vaccineren, ontstaat er bovendien 
groepsimmuniteit. Dat wil zeggen dat een voldoende grote groep 
mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het 
niet meer of zeer moeilijk kan circuleren. Mensen die niet gevacci-
neerd zijn, kunnen uiteraard nog wel ziek worden. 

Het vaccin werd uitgebreid onderzocht en is heel veilig. Voor dit 
vaccin werden wereldwijd meer vrijwilligers onderzocht dan in de 
meeste andere vaccinstudies. De meest voorkomende klacht na 
vaccinatie is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten zijn 
hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren één tot twee dagen 
en zijn gemakkelijk te verhelpen met een koortswerend middel of 
een pijnstiller.

Het vaccin is de beste manier om je te beschermen tegen corona. 
Bij gezonde volwassenen is het meer dan 90% doeltreffend in het 
voorkomen van gezondheidsklachten door het coronavirus.

Van het vaccin kan je  
corona krijgen.

Ik ben gezond en heb dus 
geen vaccin nodig.

Ik behoor niet tot een ri-
sicogroep. Ik hoef me dus 
niet te laten vaccineren.

Het vaccin is niet veilig.

Het vaccin werkt niet, ik 
krijg er toch nog corona 
van.
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Ik laat me vaccineren, zodat wij zelf terug 
kunnen sporten en onze teams coachen! 
Amber Vandersmissen (trainer sportclub), 
Dessel

Ik laat me vaccineren, zodat we eindelijk 
terug zorgeloos chiro kunnen geven!
Wannes Meeus (leider chiro Witgoor), Dessel

Wanneer is het aan jou?
Hoewel er ondertussen goedgekeurde vaccins zijn tegen het coronavirus, zijn er 
nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen en kan niet iedereen op hetzelf-
de moment gevaccineerd worden. Daarom bepaalde de hogere overheid een vac-
cinatiestrategie en een volgorde. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra 
werden als eerste gevaccineerd. Stap voor stap, als er meer vaccins aan ons land 
geleverd worden, worden er steeds meer mensen gevaccineerd. 

Wie wordt wanneer gevaccineerd?

Een overzicht: 

Woonzorgcentra en zorgpersoneel
• In de eerste fase, in januari en februari, waren de bewoners en het 

personeel van woonzorgcentra aan de beurt.
• Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen 

en hun vrijwilligers aan bod. 
• Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de 

eerstelijnsgezondheidszorg.
• Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de 

zorginstellingen aan de beurt. 
 
65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
• Alle 65-plussers.
• Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
• Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt.  

Wie dat precies zijn, moet nog worden bepaald.
 
Rest van de bevolking
• In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest 

van de volwassen bevolking aan de beurt.
 
Meer info vind je op www.laatjevaccineren.be.

1

2

3

Dit schema geldt volledig onder voorbehoud van de leversnelheid van de vaccins door de producenten en de beslissingen van de federale task force 
voor de vaccinatiestrategie.
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1  Op basis van de beschikbaarheid van de vac-
cins, krijgen we vanuit de Vlaamse overheid de 
opdracht om onze inwoners uit te nodigen in 
het vaccinatiecentrum.

2  Alle inwoners ontvangen een uitnodigingsbrief 
via de post. In de uitnodigingsbrief vind je het 
moment waarop je verwacht wordt in het vacci-
natiecentrum. Je zal deze afspraak zelf moeten 
bevestigen. De instructies hiervoor vind je in de 
brief.

3  We bezorgen je ook een persoonlijk vaccinatie-
dossier. In dit dossier vind je praktische infor-
matie over de bereikbaarheid van het vaccina-
tiecentrum, maar ook over de documenten die 
je moet meenemen voor je vaccinatie.

4  In het persoonlijk vaccinatiedossier vind je een me-
dische vragenlijst. Deze vragenlijst vul je zelf in als 
je over alle informatie beschikt. Dit doe je op papier 
of via www.vaccinatiecentrumbaldemore.be en 
print het ingevulde formulier uit. Als je de vra-
genlijst zelf niet kan invullen, vraag je hulp aan 
je huisarts. Als de huisarts zelf een standaard-
document met je medische voorgeschiedenis 
heeft, zal hij je dit document meegeven. 

5  Op de dag en het uur van je afspraak kom je 
naar het vaccinatiecentrum. Kom stipt op tijd: 
niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. Je 
zorgt ervoor dat je de juiste documenten bij je 
hebt:
• Je persoonlijk vaccinatiedossier met inge-

vulde medische vragenlijst
• Je e-ID (identiteitskaart)
• Je vaccinatiekaart (enkel bij je tweede  

vaccinatie)

6  Onze medewerkers ontvangen je ter plaatse en 
wijzen je de weg. Ze meten je temperatuur en 
vragen je je handen te ontsmetten.

Ben je ziek? Annuleer dan je afspraak en contacteer je huis-
arts. Raak je besmet met corona? Dan moet je 14 dagen symp-
tomenvrij zijn voordat je je mag laten vaccineren. 

Ik laat me vaccineren zodat ik weer met 
een gerust hart mensen kan verzorgen 
zonder het risico dat ik ze zou kunnen 
besmetten.
Marleen Van Hees (verpleegster), Balen

Ik laat me vaccineren zodat ik met een 
gerust hart iedereen kan verzorgen  
tijdens m’n ronde bij het Wit-Gele 
Kruis, maar me tegelijk met collega’s en 
vrienden kan amuseren.
Kristel Dijckmans (Wit-Gele Kruis), Retie

Dossier

Jouw vaccinatiemoment
Het vaccinatieschema én de beschikbaarheid van vaccins zullen bepalen 
wie wanneer aan de beurt is. Hoe gaat dit in z’n werk?

Ik laat me vaccineren, zodat alle 
kinderen zonder zorgen naar school 
kunnen komen! 
Rik Cools (leerkracht), Dessel
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Mol, Balen, Dessel en Retie organiseren samen één groot pop-up vaccinatiecentrum 
op site De Zwaan in het centrum van Mol. Je bereikt het vaccinatiecentrum via par-
king Rivierstraat aan het einde van de  Rivierstraat. 

Waarom één centraal gelegen vaccinatiecentrum? 
De vier gemeenten van eerstelijnszone Baldemore kiezen zeer bewust voor één cen-
traal gelegen vaccinatiecentrum. Wanneer de aanvoer van voldoende vaccins verze-
kerd is, kan deze locatie met acht vaccinatielijnen maximaal 1.900 personen per dag 
vaccineren. Hiermee creëren we een vaccinatiecentrum dat over een dubbele capa-
citeit beschikt in vergelijking met de voorschriften. Om tijdelijk geen bestaande infra-
structuur te verliezen, kozen de vier gemeenten voor een volledig uitgerust pop-up 
vaccinatiecentrum op de achtergelegen grote koer van site De Zwaan. Deze locatie is 
uitstekend bereikbaar via de nabijgelegen grote randparkings Rivierstraat en Den Uyt. 

Hoe bereik je het vaccinatiecentrum?
Met de auto
We plaatsen wegwijzers om alle bezoekers veilig en vlot naar het vaccinatiecentrum 
te leiden. 
• Vanuit Balen rij je via de Zuiderring en Borgerhoutsendijk (kruispunt Meerhout). 

Zo vermijd je de Molderdijk. 
• Vanuit Dessel en Retie rij je via de Turnhoutsebaan langs Keirlandse Zillen, Nij-

verheidsstraat, Martelarenstraat en Rode-Kruislaan naar parking Rivierstraat. 
Zo moet je het Centrum niet doorkruisen om het vaccinatiecentrum te bereiken. 

Met de trein
Per uur is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Balen en Mol. Vanaf het stati-
on wandel je ongeveer een kilometer tot aan het vaccinatiecentrum. Er zijn verschil-
lende busverbindingen tussen het station en het vaccinatiecentrum. Voor de juiste 
dienstregeling surf je naar www.belgiantrain.be.

Met de fiets
We voorzien een fietsenstalling naast het vaccinatiecentrum. 
• Vanuit het Centrum bereik je het vaccinatiecentrum veilig via de Wandelweg. 

Ter hoogte van het Moldersbok steek je de Molderdijk over. Er ligt een ver-
hoogd fietsoversteekpunt en zebrapad.

• Vanuit Balen fiets je door de fietstunnels, via de Hofstraat en de Wandelweg. Je 
kan ook het fietspad langs de Molderdijk gebruiken.

• Vanuit Dessel en Retie fiets je door het Centrum via de Statiestraat, Klooster-
straat en de parking ‘t Getouw. Vervolgens neem je de Wandelweg langs de 
Nete richting Molderdijk.

Met de bus
Het vaccinatiecentrum is vanuit Retie en Dessel bereikbaar met de bus lijn 470 
(Turnhout – Mol). Er zijn twee bussen per uur. Afstappen doe je aan de halte Marte-
larenstraat. Van daaruit wandel je nog zo’n 250 meter tot aan het vaccinatiecentrum.

Vanuit Olmen en Balen kan je het vaccinatiecentrum bereiken met buslijn 170 (Beringen 
– Mol) met halte aan de kerk in Mol-Centrum. Van daaruit stap je nog zo’n 150 meter tot 
aan het vaccinatiecentrum. Voor de juiste dienstregeling check je www.delijn.be.

Geen eigen vervoer
Geraak je niet met eigen vervoer tot aan het vaccinatiecentrum? Dan kan je beroep 
doen op de Minder Mobielen Centrale van je eigen gemeente. Je ontvangt hiervoor 
meer informatie in je persoonlijk vaccinatiedossier.

Ik laat me vaccineren, zodat wij jullie 
terug met een zichtbare glimlach in 
onze zaak mogen ontvangen. 
Joke Feyen (Hout Feyen), Dessel

Ik laat me vaccineren voor m’n eigen 
veiligheid maar zeker ook zodat ik 
weer kan knuffelen met mijn ouders, 
kinderen en kleinkinderen. 
Arlette Willekens (oma), Balen

Ik laat me vaccineren omdat ik terug wil 
optreden met Theater Stap, opnieuw 
wil gaan zwemmen en dansen en mijn 
vrienden weer op een veilige manier wil 
ontmoeten!
Anke Verwaest (actief in tal van verenigingen), 
Retie

Waar ligt het vaccinatiecentrum?
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Hoe verloopt de vaccinatie?

We nemen je mee doorheen het vaccinatiecentrum

Denk eraan!
• In het vaccinatiecentrum draag je altijd een mondmasker. 
• Zorg ervoor dat je kledij draagt waarbij je makkelijk je arm kan ontbloten voor de vaccinatie.
• Breng de juiste documenten mee:

• Je persoonlijk vaccinatiedossier met ingevulde medische vragenlijst
• Je e-ID (paspoort/identiteitskaart)

Volg de pijlen naar de ingang.

Bij het onthaal word je opgevangen door de  
onthaalmedewerker.Hou je documenten bij de hand.

Laat je temperatuur meten en ontsmet je handen.

21

3 4
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Je krijgt een vaccinatielijn  
toegewezen. Schuif hier aan.

De onthaalmedewerker wijst je een balie toe. 

Een medewerker begeleidt je naar de 
juiste vaccinatiebox.

Je ontsmet opnieuw je handen voor het betreden 
van de box.

Laat de barcode op je persoonlijk vaccinatie- 
dossier scannen.

De baliemedewerker geeft je toelichting over het 
verdere traject, stopt je documenten in een infor-
matiemap en verwijst je naar de wachtstip voor de 
vaccinatielijn.
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De verpleegkundige die je vaccineert, overloopt de 
medische vragenlijst en informeert je over het vac-
cin en de mogelijke bijwerkingen.

Je ontbloot je bovenarm voor de prik.

Je neemt plaats in de wachtruimte zodat je tot 15 
minuten na je vaccinatie onder medisch toezicht 
blijft.

Je verlaat de wachtruimte na 15 minuten.

Je vaccinatie wordt geregistreerd.

11
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Belangrijk
Vrije keuze
Je maakt vrijwillig een keuze om jezelf al dan niet te laten vac-
cineren. Je kan het vaccin dat je toegediend krijgt niet kiezen. 
Net voor je vaccinatie informeren we je over het vaccin dat je 
toegediend krijgt. Je kan ter plaatse in het vaccinatiecentrum 
op elk moment beslissen om je niet te laten vaccineren.

Begeleider of mantelzorger
Ben je slecht te been, ben je angstig voor het vaccin, heb je au-
tisme,...?  Dan mag je een begeleider meebrengen. Let wel op: 
alleen de inwoner die een afspraak heeft, wordt gevaccineerd. 
Je begeleider kan pas gevaccineerd worden op het moment 
dat hij of zij een uitnodiging ontvangt. Je hebt hiervoor geen 
specifiek attest nodig.
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De medewerkers  
van het vaccinatiecentrum  
staan voor je klaar
Vrijwilligers en medewerkers gemeentebesturen
De medewerkers die je ontvangen en wegwijs maken in het vaccina-
tiecentrum zijn vrijwilligers of medewerkers van de gemeentebestu-
ren die een grondige opleiding kregen om hun taak uit te voeren. Ze 
doen er alles aan om je zo goed mogelijk te informeren en je bezoek 
aan het vaccinatiecentrum zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Verpleegkundigen, vroedkundigen en artsen
De vaccins worden toegediend door gediplomeerde verpleeg- of vroedkun-
digen. Deze mensen hebben een medische achtergrond en kregen een prik- 
opleiding. In het vaccinatiecentrum zijn altijd artsen aanwezig die zorgen voor 
het medisch toezicht. Het medisch team heeft dus zeker en vast de nodige 
kennis om de vaccinatie veilig en hygiënisch te laten verlopen.

Je kan dus met een gerust hart naar het vaccinatiecentrum komen. Je bent er in 
goede handen. Je herkent alle medewerkers in het vaccinatiecentrum aan hun 
persoonlijke badge en fluohesje. 

De vaccinaties worden bereid onder toezicht van een apotheker door een 
team met een specifieke opleiding.

Ik kijk ernaar uit om m’n klanten 
eindelijk eens zonder mondmasker te 
zien! We openden onze zaak tijdens de 
coronacrisis en kunnen niet wachten tot 
we op een ‘normale manier’ onze zaak 
mogen uitbaten.
Estelle Vandelaer (uitbater koffiebar Filter), 
Mol

Ik laat me vaccineren zodat ik eindelijk 
écht babybezoek kan ontvangen. 
Suikerbonen uitdelen op mijn zoontjes 
eerste verjaardag, wat zal dat heerlijk zijn.
Jolien Geenen (kersverse mama), Mol

Ik laat me vaccineren, zodat wij jullie 
opnieuw alle nodige zorg kunnen 
toedienen.
Goele Cauwenberghs (verpleegster), Dessel
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Je bent gevaccineerd! 
Wat nu?
Jij hebt de keuze gemaakt en hebt je laten vaccineren. Dankje-
wel, jij bent één uit de 46.535! Als 70% van de Belgen de stap 
naar vaccinatie zet, is de immuniteit groot genoeg om het ‘nor-
male’ leven terug op te pikken. We kijken er met z’n allen enorm 
naar uit. In afwachting van de beoogde vaccinatiegraad houd je 
je – ook nadat jij gevaccineerd bent – aan de geldende maatre-
gelen.

Het vaccin voorkomt dat je ziek wordt. Vandaag weten we ech-
ter nog niet of vaccinatie voorkomt dat je het virus doorgeeft. 
Zolang niet voldoende mensen zijn gevaccineerd, is het daarom 
belangrijk dat je zelfs na je vaccinatie de zes gouden regels strikt 
blijft naleven. 

Vraag en antwoord
Ben je onmiddellijk beschermd na vaccinatie?
Na vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je lichaam 
antistoffen begint aan te maken. Twee weken na de eerste vac-
cinatie bedraagt de werkzaamheid ongeveer 90%, en dit neemt 
na de tweede vaccinatie toe tot 95%. 

Moet je aantonen dat je gevaccineerd bent om terug deel 
te nemen aan het dagelijkse leven?
Momenteel zijn er geen afspraken rond de noodzaak om een 
vaccinatiebewijs te hebben om bepaalde activiteiten uit te voe-
ren, zoals reizen.

Was of ontsmet regelmatig 
 je handen. Geef geen kus  
 of hand bij begroeting.

Respecteer altijd de  
afstand van 1,5 meter.

Beperk je sociale  
contacten en volg  
strikt de actuele
richtlijnen hierover.

Wees extra voorzichtig 
 met mensen die tot de 

 risicogroep behoren.

Doe zoveel mogelijk  
in openlucht.  Kan dit niet? 
 Verlucht de ruimte  
voldoende.

Draag overal een  
mondmasker  behalve op 
plaatsen waar  geen risico  

is op besmetting.

        De 6  
gouden
corona   regels

1 4

5

6

2

3 Dankjewel, samen kunnen we dit!
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Ik laat me vaccineren omdat ik mensen 
terug plezier wil geven door plaatjes 
te draaien. Muziek is voor velen een 
uitlaatklep en een boost voor het 
sociale leven. 
Jelle Bouwens (DJ Jelle B), Balen

Ik laat me vaccineren omdat ik heel 
graag terug elk weekend met jullie 
stevig wil kunnen feesten! 
Björn Proost (DJ Prosit), Mol

Ik laat me vaccineren omdat het 
woonzorgcentrum mijn tweede thuis 
is. De band met de bewoners is een 
hechte vriendschapsband. Net zoals 
ik mijn eigen familie en geliefden 
wil beschermen, wil ik ook hen 
beschermen. Dankzij het vaccin hoef ik 
me niet langer zorgen te maken
Ine Cools (ergotherapeute), Balen

Ik laat me vaccineren omdat ik mijn 
dochtertje dat in september geboren 
werd aan de buitenwereld wil laten 
zien!
Lieselotte Heymans (kersverse mama), Retie

Ik laat me vaccineren om mijn 
grootouders terug te zien. Ook voor 
de veiligheid van de klanten in onze 
schoenenzaak. 
Loes Geboers (lokale ondernemer), Balen

Ik laat me vaccineren zodat ik op het 
werk terug de vrijheid heb om m’n 
glimlach te tonen aan m’n patiënten… 
en we allemaal snel het normale leven 
kunnen hervatten!
Joppe Strackx (verpleger), Mol
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Heb je vragen over  
de vaccinatie en het 
vaccinatiecentrum? 
Voor medische vragen neem je contact op met je 
huisarts. Met praktische vragen kan je terecht 
bij het callcenter van het vaccinatiecentrum: 
014 38 90 47

Balen
vaccinatie@balen.be 

Dessel
vaccinatie@dessel.be

Mol
vaccinatie@gemeentemol.be

Retie
vaccinatie@retie.be

EERSTELIJNSZONE
BALDEMORE

Ik laat me vaccineren om mijn vrijwilligers-
werk in woonzorgcentrum de Witte Meren 
weer op te starten. Ik mis bijpraten met 
mensen die weinig bezoek krijgen!
Dorien Gilis (vrijwilliger), Mol

Ik laat mij vaccineren omdat ik dan mijn 
stage geneeskunde kan hervatten!
Zakia Abdulrasool (studente), Mol

Waar blijft m’n vaccin? Ik wil dat m’n dochters 
(12 en 15 jaar) terug kunnen ademen en naar 
school gaan zonder de constante angst hun 
moeder die al kankerpatiënt is, met andere 
ziektekiemen te besmetten
Sigrid Verstraelen (risicopatiënte), Mol
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