
Beste ouder(s),  

 

De ministers van Volksgezondheid in ons land hebben beslist dat kinderen tussen 5 en 11 

jaar tegen covid-19 gevaccineerd mogen worden. Enkel kinderen die al 5 jaar zijn bij het 

moment van de vaccinatie komen hiervoor in aanmerking. Deze vaccinatie is niet verplicht, 

maar wel aangeraden. Door ook jonge kinderen te vaccineren, kan het virus zich immers 

minder en moeilijker verspreiden. Op die manier roepen we allemaal samen covid-19 sneller 

een halt toe.  

Kinderen tussen 5 en 11 jaar zullen gevaccineerd worden met het kindervaccin van Pfizer, 

een vaccin dat op maat gemaakt is voor kinderen. Zij krijgen dit vaccin twee keer toegediend 

met een tussentijd van minstens 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, 

want enkel met twee prikken is jouw kind beschermd. 

4 redenen om jouw kind te laten vaccineren:  

1. Vaccinatie zorgt voor minder besmettingen en dus minder quarantaines. Dat betekent 

dat het leven van je kind minder verstoord wordt. Dat is goed voor het welzijn en de 

ontwikkelingskansen van jouw kind. 

 
2. Het beschermt jouw kind tegen ziekte door corona. Ook al worden kinderen niet vaak 

ziek door covid-19, toch vermijd je beter het kleine risico op ernstige ziekte.  

 
3. Immuniteit door vaccinatie is beter en langduriger dan door besmetting. 

 
4. Het vaccin beschermt iedereen waarmee je kind in contact komt: ouders, grootouders, 

broers, zussen,… Als je kind gevaccineerd is, is de kans kleiner dat hij of zij besmet 

geraakt en een besmetting doorgeeft aan andere mensen. 

  

 

De vaccinatie van jouw kind kan plaatsvinden op school. Hiervoor werken de lagere scholen 

in Houthalen-Helchteren samen met het vaccinatiecentrum van Houthalen-Helchteren. Het 

enige wat jij moet doen zodat jouw kind gevaccineerd wordt, is toestemming geven en de 

medische vragenlijst hieronder invullen.  

 

Naam+ voornaam kind: ……………………………………………………………………………………………. 

Had jouw kind de laatste 14 dagen symptomen of klachten die kunnen wijzen op 

covid-19? Is er vervolgens een test afgenomen ? Had jouw kind covid-19 volgens 

de test? 

 ja  neen 



 

Als het antwoord op minstens een van deze drie vragen ‘ja’ is, dan kan jouw kind zijn/haar 

vaccin nog niet ontvangen. Wil je toch dat jouw kind gevaccineerd wordt? Dan zal hij/zij 

langs kunnen komen in het vaccinatiecentrum. Wil je dat jouw kind gevaccineerd wordt en 

wil je daar bij voorkeur zelf bij zijn? Ook dan kan je met jouw kind langskomen in het 

vaccinatiecentrum. In deze gevallen kan je een mail sturen naar 

vaccinatiecentrum@houthalen-helchteren.be om een afspraak te maken. Wij zullen jouw 

kind op korte termijn een afspraak bezorgen.  

Indien je wenst dat jouw kind op school gevaccineerd wordt, gelieve ten laatste voor 14 

januari de medische vragenlijst en de toestemmingsbrief van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid aan de school van jouw kind te bezorgen. Zowel de toestemmingsbrief als een 

flyer over de vaccinatie van 5-11-jarigen vind je terug in bijlage.  

 

Voor meer informatie kan je terecht op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen 

 

Met vriendelijke groet, 

Vaccinatiecentrum Houthalen-Helchteren 

Heeft jouw kind de laatste 14 dagen positief getest op covid-19 zonder enige 

symptomen? 

 ja  neen 

Zit jouw kind of jijzelf ( ouders ) momenteel in quarantaine omwille van covid-19 of 

door een hoogrisicocontact? 

 ja  neen 
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