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Als inwoner van Lubbeek kan je voor jouw vaccin terecht in het
vaccinatiecentrum (VC) De Roosenberg aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.
Als gemeente willen we onze inwoners stimuleren zich te laten vaccineren.
We kunnen niemand verplichten, maar het wordt aangeraden voor je eigen
gezondheid en die van de mensen in jouw omgeving. De vaccinatie is GRATIS.

Wanneer
word ik
gevaccineerd?
Omdat er nog niet
voldoende vaccins zijn
voor iedereen werden
een aantal prioritaire
groepen bepaald.
Momenteel starten we
met de vaccinatie van
de 65-plussers, risicopatiënten en essentiële
beroepen.
Daarna komt de rest van
de volwassen bevolking
aan de beurt.

Hoe word ik
uitgenodigd?
Je krijgt tijdig een uitnodiging per brief,
sms en/of e-mail. Hierop vind je de plaats, data
en het uur van vaccinaties. Past het moment
niet, dan kan je een ander moment kiezen.
Vaccinatie kan enkel gebeuren na
bevestiging van jouw reservatie.
Reserveer op één van de volgende
manieren:
• scan de QR-code op de uitnodiging
• via www.laatjevaccineren.be met de code
vermeld op de uitnodiging
• of via het telefoonnummer dat je op de
uitnodiging vindt.
Ben je reeds gevaccineerd of heb je liever
geen vaccin? Laat het ook weten.

#samentegencorona

Hoe geraak ik in het
vaccinatiecentrum?
VC De Roosenberg is gelegen aan het Zoet Water,
Maurits Noëstraat 15 in 3054 Oud-Heverlee.
• Er zijn voldoende fietsenstallingen, parkeerplaatsen
en een Kiss & Ride-zone (langs de openbare weg)
voorzien.
• Langs de invalswegen is bewegwijzering geplaatst.
• Vanaf Leuven - station neem je bus 337 (LeuvenWaver). De bus stopt op een kwartier wandelen van
VC De Roosenberg.
Beschik je niet over eigen vervoer?
Neem contact op via 016 47 97 07 of mail naar
vaccinatiecentrum@lubbeek.be

Vrijwilligers vervoer gezocht
Wil jij graag iemand uit je buurt helpen bij de
verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum de Roosenberg.
Schrijf je in als vrijwilliger
via www.lubbeek.be

Hoe verloopt de vaccinatie?
• vergeet jouw uitnodiging en identiteitskaart niet
• respecteer het tijdstip van afspraak
• kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt

Het bezoek aan het VC verloopt als volgt
•
•
•
•

ontsmet jouw handen aan de ingang
de temperatuur wordt gemeten
een onthaalmedewerker controleert jouw gegevens
je krijgt info over het vaccin en jouw medische voorgeschiedenis
en gezondheidstoestand worden overlopen
• een verpleegkundige zet het vaccin
• vervolgens ga je naar een wachtruimte en blijf je een kwartiertje
onder toezicht
Na 30 à 45 minuten ben je veilig gevaccineerd!

#samentegencorona

Volhouden is de boodschap!

Maar zolang niet iedereen beschermd is, blijft het allerbelangrijkste om de huidige maatregelen goed te blijven opvolgen.
Hou vol!

Meer info
• www.vcderoosenberg.be - www.laatjevaccineren.be
• afspraak@vcderoosenberg.be - voor specifieke vragen over
jouw afspraak of over de vaccinatie-uitnodiging
• tel. 1700 voor algemene vragen

www.lubbeek.be
#samentegencorona

v.u. College van burgemeester en schepenen - Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Vaccinatie is een belangrijke troef om de COVID-19-pandemie
achter ons te laten. Om terug jouw verjaardag te vieren met
vrienden, jouw (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant
te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion.

