
KLAAR
 VOOR JE

EXTRA 
PRIK?

COVID-VACCINATIE
voor 65-plussers



Je bent 65 jaar of ouder en werd eerder 
dit jaar al gevaccineerd tegen corona? 
Wetenschappelijke studies toonden 
ondertussen aan dat een extra prik je 
beter beschermt tegen hospitalisatie 
en ernstige ziekte. Daarom zal je 
binnenkort een uitnodiging krijgen voor 
een bijkomende vaccinatie. Met deze 
‘booster’ blijf je zo goed mogelijk 
beschermd tegen corona.

Waar word ik 
gevaccineerd?
Het vaccinatiecentrum is verhuisd en 
vind je dus niet meer in cultuurcentrum 
De Mol in Lier.

Als inwoner van Berlaar, Duffel, Lier, 
Nijlen of Ranst word je gevaccineerd 
in het nieuwe vaccinatiecentrum in 
het voetbalstadion van Lierse. Dat is 
gelegen in Lier op de Lispersteenweg 
237. 

Het is niet mogelijk om je in een ander 
vaccinatiecentrum te laten vaccineren.

Wanneer word ik 
gevaccineerd?
Dat is afhankelijk van de datum van je 
laatste prik. 

Werd je eerder dit jaar gevaccineerd 
met het AstraZeneca- of Johnson & 
Johnson-vaccin, dan zal je ongeveer 
4 maanden na je laatste prik een 
uitnodiging ontvangen voor een extra 
prik. 

Kreeg je het Pfizer- of Moderna-vaccin, 
dan zal je ongeveer 6 maanden na je 
laatste prik een uitnodiging ontvangen 
voor de extra prik.



Welk vaccin ga ik 
krijgen?
De boostervaccinatie zal altijd 
gebeuren met een zogenaamd mRNA 
vaccin. De extra prik is daarom steeds 
een Pfizer-vaccin. Ook als je vorige 
keer een ander vaccin kreeg, zal je nu 
Pfizer krijgen. 

Hoe geraak ik in het 
vaccinatiecentrum?
Het vaccinatiecentrum is bereikbaar 
met de fiets, de auto of de bus. 

Buslijn   stopt in de buurt van 
het vaccinatiecentrum. Je stapt af 
aan bushalte ‘Lier Stadion’ in de 
Pannenhuisstraat. Van aan de halte is 
het ongeveer 6 minuten wandelen naar 
de ingang van het vaccinatiecentrum.

Er is een ruime parking aan het 
vaccinatiecentrum. De parking is 
bereikbaar via de Voetbalstraat, een 
zijstraat van de Lispersteenweg.

Lukt het niet om op eigen kracht in het 
vaccinatiecentrum te geraken, vraag 
dan aan familie of vrienden of ze je 
kunnen brengen.

Als ook dat niet mogelijk is, kan je 
naar het vaccinatiecentrum bellen 
op tel. 03 8000 410. Zij bekijken 
samen met jou of er nog andere 
mogelijkheden zijn om tot in het 
vaccinatiecentrum te geraken.

Wat als ik niet in het 
vaccinatiecentrum 
geraak?
Geraak je zelf of met behulp van familie, 
vrienden of gespecialiseerd vervoer 
toch niet in het vaccinatiecentrum? 
Dan kan aan je huisarts vragen om te 
bekijken of een thuisvaccinatie nodig 
is. Je huisarts kan een thuisvaccinatie 
voor jou aanvragen. Een medische 
evaluatie door je huisarts blijft daarbij 
steeds nodig.

 Wat mag ik niet 
vergeten op de dag 
van mijn vaccinatie?

Kom op tijd,  
maar niet veel te vroeg.

Breng je uitnodiging en 
identiteitskaart mee.

Draag een mondmasker en 
doe gemakkelijke kleding 

aan zodat je vlot je bovenarm 
kan ontbloten.
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Nog vragen?
Op www.vaccinatiecentrumpallieterland.be vind je heel 
wat meer informatie over de vaccinatiecampagne en het 
vaccinatiecentrum.

Je kan het vaccinatiecentrum bereiken via 
tel. 03 8000 410 of vaccinatiecentrum@lier.be. 
De telefoon wordt opgenomen op alle momenten dat er 
gevaccineerd wordt in het vaccinatiecentrum.

 

Bedankt!


