Hoe verloopt de corona-vaccinatie voor
kinderen (5 tot 11)?
5 januari 2022

Ben je ouder of voogd van een kind tussen 5 en 11 jaar? Dan ontvang je begin januari 2022 thuis
een uitnodigingsbrief voor de vaccinatie van kinderen. Deze vaccinatie wordt aangeboden, maar is
niet verplicht. In het Vaccinatiecentrum Westhoek starten de kindervaccinaties vanaf vrijdag 14
januari 2022.
Waarom wordt vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen aangeboden?
Kinderen worden zelden ernstig ziek bij een coronabesmetting.
De vaccins worden ingezet:
om klassen beter open te houden,
om quarantaines beter te vermijden,
om kinderen beter te laten deelnemen aan activiteiten,
om kinderen en kwetsbare ouders zo weinig mogelijk te besmetten.
Besmettingsgolven zijn niet uit te sluiten, maar kunnen kleiner en korter worden als ook kinderen gevaccineerd
zijn.

Praktische info over de vaccinatie van kinderen
De uitnodigingsbrief
Je ontvangt begin januari vanuit de Vlaamse overheid thuis een uitnodigingsbrief voor vaccinatie
van kinderen tussen 5 en 11 jaar.
Als ouder kan je ook op myhealthviewer.be of mijngezondheid.be kijken of je kind al ‘geactiveerd’ werd. Hier
vind je ook de code om je afspraak in te boeken.
Op de uitnodigingbrief staat GEEN tijdstip of dag van afspraak. De afspraak moet je zelf vastleggen (een
afspraak per kind).

De vaccinatie-afspraak voor je kinderen
Je moet zelf het moment voor vaccinatie uit een aantal voorgestelde tijdstippen aanduiden.
Dat doet je via de website, via de QR-code met je smartphone of via het gratis nummer van de helpdesk
(0800 30 70 4).
Op volgende dagen zijn er kindervaccinaties in Vaccinatiecentrum Westhoek:
woensdagnamiddag
vrijdagnamiddag (eerste kindervaccinaties starten op vrijdag 14 januari 2022)
op zaterdag en zondag
Meerdere kinderen (5-11 jaar) in het gezin? Maak voor elk kind een afspraak en kies een tijdstip na
elkaar. Je kan je eigen boostervaccin niet krijgen op het moment dat je met je kinderen in het
Vaccinatiecentrum Westhoek bent. Er worden op die momenten alleen kindervaccins gezet (setting

aangepast aan kinderen).
Kinderen krijgen een aangepast kindervaccin van Pfizer (= 1/3 dosis van het vaccin voor volwassenen). Er
zijn 2 prikken nodig voor een basisbescherming. Je zal dus 2 afspraken moeten vastleggen, de 2de prik
krijgt je kind minstens 21 dagen na de eerste prik.

Je bezoek aan het vaccinatiecentrum met kinderen
1. Breng dit mee naar je afspraak in het vaccinatiecentrum:
de uitnodigingsbrief of het e-ticket per kind (bekijk de voorbeeldbrief)
de toestemmingsbrief voor de vaccinatie van je kind(eren)
(Deze brief ontvang je ook thuis samen met een infobrief van Vaccinatiecentrum Westhoek).
de Kids-ID of ISI+-kaart of een klever van de mutualiteit van je kind(eren)
een mondmasker voor je kind(eren) (vanaf 6 jaar verplicht)
eventueel een troostende knuffel
2. Bereid je kind voor op de prik:
Vertel wat er zal gebeuren en waar jullie naartoe gaan.
Trek je kind makkelijke kledij aan om de bovenarm vlot te ontbloten.
3. Meld je op het tijdstip van je afspraak aan in het Vaccinatiecentrum Westhoek. Adres: Ter Waarde 1,
8900 Ieper.
4. Het moment van de prik: tijdens de vaccinatie mag je kind op je schoot zitten. Een verpleegkundige
geeft de prik in de bovenarm. Na de prik wacht je nog 15 min. samen met je kind in de wachtruimte.

Na de prik
Het kan dat je kind zich even minder goed voelt met een paar dagen last van een pijnlijke arm, vermoeidheid,
spierpijn of rillingen. Deze bijwerkingen gebeuren ook regelmatig bij andere vaccins. Houden de klachten langer
aan? Contacteer je huisarts.

Meer info over kindervaccinatie tegen COVID-19
Op deze websites lees je meer over vaccinatie van kinderen (5-11jaar):
https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/vaccinatie-van-lagereschoolkinderen
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus#Corona%20Kind%20jongere%20ouder

