Geachte heer/mevrouw,
Vaccinatie tegen Covid-19 is onze belangrijkste troef om de bevolking tegen het virus te
beschermen en de circulatie ervan geleidelijk terug te dringen.
Talrijke studies, uitgevoerd in verschillende contexten, tonen aan dat deze vaccinatie
zeer doeltreffend is tegen ernstige vormen van de ziekte en het risico op besmetting
met en overdracht van het virus aanzienlijk vermindert.
Daarom is België, samen met vele andere landen in de wereld, van mening dat het
bereiken van een hoge graad van volledige vaccinatie de voorwaarde is om een
terugkeer naar het normale leven mogelijk te maken en geleidelijk de maatregelen die
sinds het begin van de pandemie van kracht zijn, op te kunnen heffen.
Dankzij de vooruitgang op het vlak van vaccinatie hebben we al stappen in deze richting
kunnen zetten, maar helaas worden we in dit proces afgeremd door belangrijke
verschillen tussen de gewesten, met in het bijzonder een te lage vaccinatiegraad in
Brussel.
Gezien deze situatie is het essentieel om de toegang tot informatie over vaccinatie te
verbeteren, om antwoorden te bieden op vragen die men zich stelt en ook om de
vaccinatie makkelijker toegankelijk te maken, voor wie hiervoor kiest. Dit is het doel
van het project dat we starten binnen de scholen, dat zowel gericht is op jongeren
vanaf 12 jaar, als op hun ouders en het schoolpersoneel.

Waarom een vaccin voor jongeren ?
Omdat jonge mensen ook besmet kunnen raken met het coronavirus. Hoewel zij vaak
minder ziek zijn, kunnen zij het virus toch overdragen op anderen, waaronder ouderen
en kwetsbare mensen met wie zij in contact komen.
Door uzelf en/of uw kind te laten vaccineren, beschermt u de mensen om u heen. U
helpt ook mee aan een terugkeer naar een normale gang van zaken in het sociale leven
en in de praktische organisatie van de school (geen maskerplicht meer, minder risico op
quarantaine, enz.).

Hoe kan ik mijn kind laten vaccineren ?
1. Via een bestaand vaccinatiepunt. U kunt daarvoor terecht op de website
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-latenvaccineren/ of u kunt het callcenter bellen op 02/214.19.19. Er kan een afspraak
gemaakt worden voor u en uw kind. Het is ook mogelijk om u zonder afspraak te
laten vaccineren (maar u moet wel uw kind vergezellen indien uw kind jonger is dan
16 jaar).
2. Via de school, met een team van Promotion de la Santé à l’Ecole. De komende
weken krijgt uw kind de gelegenheid om zich, met uw toestemming, op school te
laten vaccineren door zorgprofessionelen. Binnenkort zal u praktische informatie
hierover en een toestemmingsformulier voor ouders ontvangen.
In ieder geval gebeurt de vaccinatie van uw kind steeds onder strikt medisch toezicht.
Bovendien is vaccinatie volledig gratis. U hoeft niets te betalen, los van uw sociale of
fiscale situatie.
Voor jongeren onder de 18 bevelen de Hoge Gezondheidsraad en de Belgische
gezondheidsautoriteiten de vaccins van Pfizer en Moderna aan. Deze vaccins zijn veilig
en werden al toegediend aan tientallen miljoenen mensen in België en de rest van de
wereld. Om helemaal beschermd te zijn, heeft uw kind twee doses nodig van deze
vaccins.

Waar kan ik terecht met vragen?
In de bijlage bij deze brief vindt u antwoorden op enkele van de meest voorkomende
vragen over vaccinatie.
Indien u medische vragen heeft, kunt u steeds terecht bij uw apotheker of huisarts. Als
u geen huisarts heeft, dan kunt u bellen naar 1710. U vindt ook heel wat informatie op
de volgende websites, die u samen met uw kind kunt raadplegen:
https://www.laatjevaccineren.be/ ;
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ ;
https://www.coronavirus.brussels ;
https://www.watwat.be/corona

Kan ik me als ouder nog laten vaccineren ?
Zoals hierboven vermeld, helpt u uzelf en uw omgeving beschermen door u te laten
vaccineren. We streven ernaar om de vaccinatiegraad in alle leeftijdsgroepen te
verhogen en nodigen u daarom uit u te laten vaccineren, indien dat nog niet is gebeurd.
U vindt praktische informatie op de website https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecovid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/ of u kunt bellen naar het callcenter op
het nummer 02/214.19.19. Het is eveneens mogelijk om u zonder afspraak te laten
vaccineren in de verschillende vaccinatiepunten in de omgeving.
Ten slotte kunt u ook naar de school komen op de dag dat uw kind gevaccineerd wordt.
Afhankelijk van het aantal beschikbare doses, kunt u mogelijk ook een dosis toegediend
krijgen. Dit valt echter niet te garanderen. Aarzel niet om aan te geven dat u interesse
heeft om u samen met uw kind via de school te laten vaccineren.

Hartelijk dank voor de aandacht die u hieraan wilt besteden.

