
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde Leie 
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone.  Bij elk bericht vind je een korte omschrijving. Wil je meer lezen? Klik 

op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel. 

    

Boosterprik - registratie voor zorgverstrekkers 

  

Vaccinatiecentrum Schelde & Leie streeft ernaar om tegen eind dit jaar alle 65-plussers, 

zorgverstrekkers en personen die AstraZeneca (2e prik minstens 4 maanden geleden) of 

Johnson & Johnson (1 prik, minstens 2 maanden geleden) kregen van een boosterprik te 

voorzien. De verschillende snelheden tussen de vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn voor een 

belangrijk deel te wijten aan organisatorische redenen zoals sluiting en verhuis van het 

centrum. Vaccinatiecentrum Schelde-Leie diende om deze reden ook een drietal weken te 

sluiten en is sinds 17 november opnieuw succesvol uit de startblokken geschoten. 

 

Om de achterstand bij te benen en aan de vooropgestelde doelstelling te voldoen, schakelde 

ons vaccinatiecentrum vorige week een versnelling hoger: het aantal geplaatste vaccins per 

uur en het aantal prikmomenten nemen toe. 

 

De uitnodiging gebeurt in de volgende prioritaire volgorde, zoals door de overheid bepaald: 

op basis van het verstrijken van de basisvaccinatie, de doelgroep en de leeftijd. 

  

Wat kan ik doen als ik tot bovenstaande doelgroepen behoor en nog geen uitnodiging 

heb ontvangen? 

 

Behoor je tot de zorgverstrekkers en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Er bestaat 

sinds kort een mogelijkheid om je als zorgverstrekker te registreren voor een prioritaire 

boosterprik. De betrokken zorgverleners worden nadien uitgenodigd in het vaccinatiecentrum 

van domicilie na het verlopen van de termijnen (Pfizer/Moderna 6m, AZ 4m, J&J 2m). 

Zorgaanbieders kunnen zich opgegeven voor prioritaire vaccinatie tot eind januari. Dit geldt 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9eb1a0ba64&e=07efc8c721


enkel voor een boostervaccinatie, en niet voor een basisschema. 

  

Behoor je tot de 65-plussers en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Graag vragen 

we om nog even geduld uit te oefenen indien je nog geen uitnodiging ontving. Onze 

medewerkers doen vol goeie moed hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk van hun 

boosterprik te voorzien. 

 

Werd jij gevaccineerd met AstraZeneca (2 prikken, 2e prik minstens 4 maanden geleden) 

of Johnson & Johnson (1 prik, minstens 2 maanden geleden) en woon je in Deinze, Zulte, 

Nazareth, De Pinte of Sint-Martens-Latem? Dan kom je in aanmerking voor een boosterprik 

voor het einde van het jaar en kan je jouw afspraak boeken via het callcenter (09 381 95 30). 

  

Het callcenter is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14 tot 17u. 

Wegens drukte zal het callcenter van het vaccinatiecentrum ook open zijn op volgende data: 

• zaterdag 11/12 van 9u tot 12u 

• maandag 13/12 van 19u tot 21u 

• woensdag 15/12 van 19u tot 21u 

Het kan erg druk zijn in het callcenter door het grote aantal vragen en uitnodigingen. Lukt het 

niet om te bellen, dan kan je gebruik maken van dit formulier. 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a249b0505b&e=07efc8c721


 

 

 

 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Heeft u zelf een initiatief of weet van een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Contacteer ons via info@elzscheldeleie.be.  

 

Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? Schrijf u in via deze link! 

 

Eerstelijnszone Schelde en Leie verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en 

neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en vragen hieromtrent kan u terecht 
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op de website via https://www.eerstelijnszone.be/privacyverklaring-zorgraad-elz-schelde-en-leie-vzw   
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