Nieuws – Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

QVAX-lijst voor de herfstboosterprik COVID-19
opnieuw geopend!
Meld je aan op QVAX van de Vlaamse overheid om snel de vrijgekomen plaatsen voor de
herfstboosterprik op te vullen!
Registreren op de reservelijst kan heel eenvoudig via de website qvax.be. Je vult enkele gegevens in, zoals je
naam, adres, rijksregisternummer, contactgegevens... en je duidt aan op welke momenten je beschikbaar bent.
Telefonisch of per post inschrijven op de reservelijst is niet mogelijk.
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Net als bij de vorige vaccinatiecampagnes wordt de volgorde bepaald aan de hand van jouw leeftijd.
Voor wie heeft QVAX geen nut ?
voor inwoners die hun vorige prikken gemist hebben
wie al een uitnodiging voor zijn boosterprik heeft gekregen, zal niet meer aan bod komen via de reservelijst
wie jonger is dan 18 jaar kan zich niet inschrijven, omdat het boostervaccin enkel is goedgekeurd voor
meerderjarigen.
Let op: het is een reservelijst, er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet
de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

