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Hoe maak ik een afspraak 
voor mijn vaccinatie?
Laat je vaccineren! 
Zo word je minder ziek bij een besmetting. 
Hoe meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe sneller we het gewone leven weer 
kunnen oppikken.

Hulp nodig?

Hoe maak je online je afspraak? 
Bekijk de video in jouw taal.

Talen: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Farsi, Frans, Hebreeuws, 
Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks

1. Scan deze QR-code met je smartphone.
2. Klik rechts onderaan de video op dit icoon: 
3. Selecteer bij ‘Ondertiteling’ jouw taal.

Wil je je afspraak wijzigen 
of liep er iets fout?

Bel naar de corona-infolijn op 03 435 95 55.

Je kan niet kiezen welk vaccin je krijgt.
Je hebt een code gekregen. Die code is gelinkt aan een vaccin 

dat oké is voor jouw situatie.

Meer info
www.vaccovid.be
www.antwerpen.be/vaccineren





Via een helpdesk:

Ga naar een coronahelpdesk in jouw buurt.

• Bekijk alle locaties op www.antwerpen.be/vaccinatie_helpdesks.
• Je kan ook terecht bij een apotheker die deze affiche heeft  
 ophangen:

Via de infolijn:

Bel naar de corona-infolijn op het nummer 03 435 95 55.

De infolijn is bereikbaar op:
• maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 17 uur
• zaterdag en zondag tussen 9 en 17 uur

Iedereen kan zich laten vaccineren

• Verblijf je in Antwerpen, maar heb je geen vaste verblijfplaats, 
geldige verblijfsdocumenten of ben je ambtelijk geschrapt?

Bel naar de corona-infolijn op het nummer 
03 435 95 55.

• Woon je in Antwerpen?

Dan krijg je een uitnodiging per brief, sms of e-mail.
Daarin staat een code om je afspraak te maken.

Maak je afspraak

Via de website:

1. Klik op de link in de mail of sms.
 • Of surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie.
 • Of scan de QR-code in de brief.

2.  Vul je code in.
 Je kan die code 30 dagen gebruiken.

3. Selecteer een datum en een uur.
 • Kies 1 tijdstip (vaccin van Johnson & Johnson).
 • Of kies 2 tijdstippen (vaccins Pfizer, Moderna en AstraZeneca).





Kreeg je een uitnodiging 
voor je vaccinatie?

Vraag hier hulp om 
een afspraak te maken.
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Avez-vous reçu une invitation  
à votre vaccination ?

Demandez ici de l’aide  
pour prendre un rendez-vous.

هل توصلت بدعوة لتلقي اللقاح؟
اطلب هنا المساعدة من
أجل حجز موعد لذلك.

Did you receive an invitation  
for your vaccination?

Ask here for help  
to book an appointment.

Aşı olmak için bir davet aldınız mı? 
Randevu almak için  

buradan yardım isteyin.

¿Recibió usted una invitación  
para su vacunación? 
Solicite aquí ayuda  
para hacer una cita.
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