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Beste Leuvenaar
Het coronavirus heeft het voorbije jaar ons leven 
overhoop gegooid en veel van ons allen gevraagd. Nu de 
vaccinatiecampagne van start gegaan is, zien we stilaan 
licht aan het einde van de tunnel. En dat geeft hoop en 
moed.

Dankzij een uitstekende samenwerking met de 
eerstelijnszone Leuven, waarin alle zorgverleners verenigd 
zijn, en andere partners hebben we de Brabanthal 
omgevormd tot een sfeervol vaccinatiecentrum, waar 
iedereen snel en comfortabel gevaccineerd zal worden. 
We zorgen er ook voor dat iedereen er vlot raakt. 

Het voorbije jaar heb ik gezien hoe de Leuvenaars voor 
elkaar zorgen en hoeveel inspanningen jullie nog steeds 
leveren om de crisis het hoofd te bieden. Dat moeten we 
nu nog een laatste keer doen. Door je te laten vaccineren 
bescherm je jezelf en de mensen die je graag ziet. Het is 
dé manier om onze vrijheid te herwinnen. Stap voor stap 
komen we dichter bij het normale leven, waarin we elkaar 
kunnen ontmoeten en opnieuw mooie tijden kunnen 
beleven.

Mohamed Ridouani
Burgemeester

Deze brochure ging in druk op maandag 1 maart en houdt geen rekening met wijzigingen 
die sinds die datum werden doorgevoerd.

For information about vaccination in English, please refer to www.leuven.be/en/vaccinatie.



4

Waar en wanneer word ik gevaccineerd?

WIE
Ben je in Leuven gedomicilieerd en 18 jaar of ouder, dan krijg je een 
afspraak in de Brabanthal. 

WANNEER 
De vaccinatie van de Belgische bevolking gebeurt in drie fases:

• In de eerste fase werden de woonzorgcentra, de collectieve 
zorginstellingen en het zorgpersoneel gevaccineerd. 

• Binnenkort is een tweede groep aan de beurt: 65-plussers, 
risicopatiënten en essentiële beroepen. 

• Zodra de tweede groep is gevaccineerd, volgt de rest van de bevolking. 

Deze planning is opgesteld door de federale overheid en kan de 
komende maanden nog veranderen. De snelheid waarmee gevaccineerd 
wordt, hangt bovendien af van de levering van de vaccins.
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Hoe bereik ik het vaccinatiecentrum?
De Brabanthal is vlot bereikbaar. 

• Wie met de auto komt, kan gratis parkeren op de parking van de 
Brabanthal. 

• Wie met de fiets komt, vindt op www.leuven.be/vaccinatie een 
overzicht van fietsroutes. Aan de ingang van de Brabanthal is er een 
ruime stalling, ook voor bromfietsen en buitenmaatse fietsen. Een 
kwartier na je vaccinatie kan je zonder probleem terug fietsen.  

• Je kan een taxi boeken via 016 22 20 00 of 016 26 10 10. Voor een 
enkele rit van of naar de Brabanthal betaal je een vast tarief van  
12,5 euro. Gelieve je reservatie een week op voorhand in orde te 
maken.  

• Kom je met de bus? Er rijdt minstens om het halfuur een bus van het 
station van Leuven. Meer info: www.delijn.be.

Buslijn Halte Duur vanaf  
Leuven station

Frequentie  
op weekdagen 

Wijgmaal - Haasrode Aan de ingang 15 min Elk halfuur

Herent - Haasrode Aan de ingang 25 min Elk halfuur

Wakkerzeel - Vaalbeek Haasrode VDAB  
600 meter tot ingang

25 min Elk uur

Wijgmaal - Hoegaarden Haasrode VDAB  
600 meter tot ingang

25 min Elk uur

Voor de laatste info kan je terecht op www.leuven.be/vaccinatie.

Wie zich moeilijk kan verplaatsen, kan contact opnemen met het 
informatiecentrum via 0800 16 916 (gratis) of corona@leuven.be. 
Mindermobiele mensen die hun huis niet verlaten, worden na medisch 
advies thuis gevaccineerd.
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Mijn afspraak in de Brabanthal
Twee weken voor je vaccinatie krijg je een persoonlijke uitnodiging 
van de Vlaamse overheid via de post. Je krijgt ook een sms of 
e-mail, als de Vlaamse overheid die gegevens van je heeft. 

• In de uitnodiging staan je vaccinatiecode en de dag en het uur van je 
vaccinatie. 

• Opgelet: je moet je afspraak bevestigen. Zo kan het vaccinatie-
centrum alle beschikbare vaccins zo snel mogelijk toedienen. De 
bevestiging doe je online of telefonisch. De brief legt uit hoe je dat 
doet. 

• De overheid heeft beslist dat elke werknemer betaald verlof krijgt om 
zich te laten vaccineren. 

• Probeer je vrij te maken op het voorgestelde moment. Lukt dat echt 
niet, dan kan je je afspraak tot 24 uur op voorhand online verplaatsen. 
In noodgevallen kan je telefonisch contact opnemen.

• Kom alleen, tenzij je begeleiding nodig hebt. 

• Ben je ziek? Verplaats je afspraak en neem contact op met je huisarts. 

• Wil je je niet laten vaccineren? Annuleer je afspraak dan. Zo geef je je 
plaats aan iemand anders.

De vaccinatie gebeurt in vijf stappen: 
In de inkomhal ontsmet je je 
handen en wordt je temperatuur 
gemeten. 

In de volgende hal, de foyer, 
schrijft een baliemedewerker je in 
aan de hand van je identiteitskaart 
en je uitnodiging. 

Daarna word je doorverwezen naar 
een van de vier vaccinatiezones: 
de gele, groene, rode of blauwe. 
Je volgt de gekleurde lijnen op de 
grond naar de juiste zone. 

In afwachting van je vaccinatie 
neem je even plaats in de jouw 
toegewezen wachtruimte. 
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Op het scherm boven de wacht-
ruimte zie je wanneer je aan de 
beurt bent. 

Als je aan de beurt bent, ga je het 
kabinet binnen. Je beantwoordt 
eerst enkele medische vragen. 
Daarna krijg je het vaccin toe-
gediend en wordt je vaccinatie 
geregistreerd.

Na de inenting neem je plaats 
in een tweede wachtruimte. Een 
medewerker helpt je verder als 
je bijwerkingen zou vertonen. 
Als alles in orde is, kan je na een 
kwartiertje naar huis.

Apothekers overzien het bereidings- 
proces van het vaccin en in de vacci-
natiezones is er permanent een dokter 
aanwezig.
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WAT NEEM JE MEE NAAR 
DE BRABANTHAL?
• Neem je identiteitskaart en je 

uitnodiging mee. 

• Draag een stoffen of chirurgisch 
mondmasker (geen bandana of sjaal).

• Je krijgt een spuitje in je bovenarm. 
Draag bovenkledij waarmee je 
gemakkelijk je bovenarm kan ontbloten. 

• Je hoeft niets te betalen. Het vaccin is 
gratis.

HET VACCINATIECENTRUM:
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN  
• De Brabanthal is volledig rolstoeltoegankelijk. Vlak bij de ingang 

zijn er parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers en is er een  
kiss-and-ridezone voor mensen die moeilijker te been zijn. 

• Mindermobiele personen kunnen een beroep doen op de  
Dienst Aangepast Vervoer of de Minder Mobielen Centrale.  
Meer info: www.leuven.be/vaccinatie. 

• Begeleiders of mantelzorgers kunnen binnen even plaatsnemen in 
een aparte wachtruimte. 

• Blindengeleidehonden zijn toegelaten. 

• Doven en slechthorenden kunnen terecht bij een medewerker met 
een transparant mondmasker (om te kunnen liplezen). 

• Indien nodig, kan je mantelzorger je binnen begeleiden. Je kan ook 
voor alle stappen een beroep doen op een medewerker.  

8
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Waarom zou ik me laten vaccineren?
Je bent niet verplicht om je te laten vaccineren, maar het is 
wel broodnodig. Vier redenen om je mouwen op te stropen: 

1. Het is veilig
De vaccins die toegediend worden in België, zijn streng 
gecontroleerd én goedgekeurd door het Europees 
Geneesmiddelenagentschap. Topexperts onderzoeken er de 
veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen. Het vaccin kon 
zo snel ontwikkeld worden, omdat alle betrokken partijen over de 
hele wereld (producenten, onderzoekers en overheden) er absolute 
prioriteit aan hebben gegeven.

2. Het beschermt je tegen corona
Corona heeft in België al voor meer dan 20.000 doden gezorgd. 
Daarnaast ervaren veel mensen nog maanden na hun besmetting 
gezondheidsproblemen. Alle vaccins beschermen bijna honderd 
procent tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden door 
corona. 

3. Je beschermt de mensen om je heen 
Om groepsimmuniteit te krijgen moet minstens 70 procent van de 
bevolking gevaccineerd zijn tegen corona. Groepsimmuniteit wil 
zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft 
opgebouwd tegen het virus, waardoor het virus nog maar zeer 
moeilijk kan circuleren. Als te weinig mensen zich laten vaccineren, 
zal het virus zich blijven verspreiden. Met groepsimmuniteit 
beschermen we ook mensen die zich om medische redenen niet 
kunnen laten vaccineren of een verzwakt immuunsysteem hebben. 
Vaccinatie is de snelste weg naar een normaal leven.

4. Het is gratis en gemakkelijk 
Het coronavaccin is gratis, en het is snel gezet. Je bezoek aan het 
vaccinatiecentrum zal ongeveer een half uur duren.
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Veelgestelde vragen

1. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg toegediend?
In België worden momenteel drie vaccins tegen corona toegediend: 
Moderna, AstraZeneca en Pfizer. Binnenkort komt daar waarschijnlijk 
nog het vaccin van Johnson & Johnson bij. Je kan je vaccin niet 
kiezen. Alle vaccins beschermen bijna 100 procent tegen ernstige 
ziekte, hospitalisatie en overlijden door corona.

2. Krijg ik één of twee dosissen toegediend?
Voor Pfizer, Moderna en AstraZeneca gaat het om 2 dosissen, die 
toegediend worden met enkele weken tussentijd. De tweede dosis 
is een zogenaamde ‘boosterdosis’ die nodig is voor een optimale en 
langdurge bescherming. Voor het vaccin van Johnson & Johnson 
volstaat één dosis. 

3. Wat zijn de bijwerkingen van de vaccins? 
De injectieplek kan de dag nadien een beetje rood en pijnlijk 
worden. Sommige mensen hebben tot twee dagen nadien 
temperatuursverhoging of koorts, een grieperig gevoel of hoofdpijn. 
In dat geval helpt een pijnstiller. Vraag raad aan je apotheek en 
huisarts als de klachten aanhouden ondanks pijnstilling. Na 48 uur 
voel je er normaal gezien niets meer van.

4. Moet ik me na vaccinatie nog aan de maatregelen 
 houden?

Alle vaccins beschermen bijna 100 procent tegen ernstige ziekte, 
hospitalisatie en overlijden door corona. Maar er bestaat wel nog een 
kleine kans dat je na je vaccinatie het virus toch nog oploopt, een 
beetje ziek wordt en het virus dus ook doorgeeft. Daarom is het zo 
belangrijk dat we de maatregelen blijven volgen, totdat we met z’n 
allen groepsimmuniteit hebben opgebouwd. 



Meer info  
Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij de stad, de Vlaamse overheid 
of je huisarts.  

Informatiecentrum van Leuven 
Heb je problemen bij het online bevestigen van je afspraak? Wat moet 
je doen als je je uitnodiging voor vaccinatie kwijt bent? Woon je in het 
buitenland maar werk je in Leuven en wil je hier gevaccineerd worden? 
Voor alle info rond vaccinatie in Leuven kan je contact opnemen met 
het informatiecentrum via 0800 16 916 (gratis) of corona@leuven.be. 

De laatste info over het vaccineren in Leuven kan je nalezen op  
www.leuven.be/vaccinatie.

Vlaamse overheid
Is het vaccin veilig? Welke vaccins zijn er op de markt? Kan je anderen 
nog besmetten, als je gevaccineerd bent? Wie algemene vragen heeft 
rond het vaccin kan terecht op www.laatjevaccineren.be.

Je huisarts
Heb je medische vragen, raadpleeg dan zeker je huisarts.
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Hannah Colpaert studente lerarenopleiding en diabetespatiënt

‘Ik moet oppassen: ik heb diabetes, en het 
coronavirus zou mijn bloedsuikerwaarden 
ernstig kunnen ontregelen. Ik mis het sociaal 
contact heel hard. Waarom ik me laat 
vaccineren? ‘t is de enige manier om ons 
normale leven weer op te pikken.’

 Shevan Mufty  orthopedisch chirurg in het Heilig Hartziekenhuis

‘Voor mijn patiënten moet er dringend een 
einde komen aan deze situatie. Nu nog steeds 
zijn mensen bang om naar het ziekenhuis te 
komen en blijven ze rondlopen met pijn.’

Jonathan Vandenbroeck alias Milow 

‘Vorige zomer zou ik normaal optreden tijdens 
Het Groot Verlof. Hoe sneller de meeste mensen 
gevaccineerd zijn, hoe sneller ik straks weer 
op een podium voor een volle Oude Markt kan 
staan. Ik kijk er enorm naar uit.’

 Ladan Farah   medewerkster Huis van het Kind 

‘Vaccinatie is de weg naar vrijheid. Sommige 
mensen in mijn omgeving zijn bang dat het 
vaccin vergif is. Maar als dokters het ook 
gebruiken, dan kan het toch niet slecht zijn? Ik 
geloof in de wetenschap.’
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