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23 mei 2022   

Tweede boosterprik tegen het coronavirus 
 
 

 

Beste Gentenaar 

Als gevaccineerde 80-plusser krijg je in deze periode een uitnodiging in je bus voor je 

tweede boosterprik tegen het coronavirus. Dit is een extra prik met het Pfizervaccin die 

je immuniteitsniveau op peil houdt. Voor een volledige bescherming tegen het virus is 

dit vaccin heel belangrijk. Zo leg je je afspraak vast:  

 

 

Woon je thuis?  
- Dan moet je je afspraak zelf vastleggen. Plan je afspraak via stad.gent/vaccinatie of 

neem contact op met de vaccinatielijn van Stad Gent op 09 210 10 44.  

- Je wordt opnieuw warm onthaald door de medewerkers van het vertrouwde 

Vaccinatiecentrum Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. We ontvangen je in 

alle comfort en met aangepaste ondersteuning voor wie minder mobiel is.  

- We vaccineren alvast op 31 mei, 1 en 8 juni. Daar kunnen later nog data aan 

toegevoegd worden.  

- Woon je thuis maar kun je je niet meer zelfstandig verplaatsen? Vraag dan aan je 

huisarts wat de mogelijkheden voor thuisvaccinatie zijn.  

 

 

Verblijf je in een woonzorgcentrum?  
- Het woonzorgcentrum waar je verblijft, zal jou verder informeren. 

- Je krijgt je extra prik ter plaatse. Je hoeft zelf niets te doen hiervoor. 
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Woon je in een assistentiewoning?  
- Als je woning deel uitmaakt van een woonzorgcentrum, zul je daar je vaccin krijgen. 

Je hoeft verder niets te doen.  

- Is dat niet het geval? Informeer je dan bij je woonassistent waar en wanneer de 

vaccinatie in jouw buurt wordt georganiseerd.  

- Kun je op het voorgestelde moment niet aansluiten? Maak in samenspraak met je 

woonassistent een afspraak voor een prik in Flanders Expo.  

 

Heb je nog vragen? Je kan terecht op www.laatjevaccineren.be of stad.gent/vaccinatie.  

 

Bedankt om je te laten vaccineren. Samen staan we sterker tegen corona en dragen we 

zorg voor jouw gezondheid. 

 

Mieke Hullebroeck 

algemeen directeur 

Rudy Coddens 

schepen van 

Gezondheid en Zorg 

Mathias De Clercq 

burgemeester 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Deze brief is beschikbaar in verschillende talen. 
Bekijk ze via www.stad.gent/vaccinatie of scan deze QR code. 
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