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Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

 
     maart 2021 

VACCINATIECENTRUM KAMPENHOUT-SAS: 

LAAT JE VACCINEREN DICHTBIJ HUIS! 

 

 

HOE VERLOOPT ZO EEN VACCINATIE? 

Wanneer je langskomt in het vaccinatiecentrum 
doorloop je vier stappen:  
 

1. Ingang vaccinatiecentrum:  
Een medewerker zal vanop afstand jouw temperatuur 
meten.   
2. Onthaal:  
Na de temperatuurmeting meld je je  aan het onthaal. 
Een onthaalmedewerker scant je identiteitskaart en 
controleert of je een afspraak hebt. Een 
andere medewerker begeleidt je vervolgens naar de 
administratieve ruimte in de vaccinatiezone. 
 

 
 
 

Niet minder dan 6 gemeenten en 2 eerstelijnszones  
(BraViO en Leuven Noord) sloegen de handen in 
elkaar voor de uitbouw van een vaccinatiecentrum 
in de vroegere Witloofveiling in Kampenhout. Bij 
velen gekend als Kampenhout-Sas.  De gemeenten 
Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, 
Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen bieden hun 
inwoners de kans om zich hier te laten vaccineren, 
kort bij huis. Het vaccinatiecentrum Kampenhout-
Sas is centraal gelegen, vlot bereikbaar met de 
wagen, de fiets en het openbaar vervoer en biedt 
voldoende parkeergelegenheid.   Om deze zeer 
grote operatie tot een goed einde te brengen, 
wordt er samengewerkt met het 
evenementenbureau MundoMatic.  
Er werd een huzarenstukje geleverd! De eerste 
week van februari werd al twee keer proef 
gedraaid waarvan één keer met een testpubliek. 

De gespreide levering van de vaccins laat niet toe 
om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom 
verloopt de vaccinatie in drie fases. De 
woonzorgcentra en het zorgpersoneel kwamen als 
eerste aan de beurt. In een tweede fase zullen 65-
plussers, mensen met onderliggende 
gezondheidsproblemen en mensen uit essentiële 
beroepen (bv. brandweer en politie, thuisdiensten, 
maatschappelijk werkers) opgeroepen worden. In 
een derde en laatste fase komt de rest van de 
volwassen bevolking aan bod. Het tijdstip is 
afhankelijk van de vaccins die op dat moment 
beschikbaar zijn.  

Zodra de vaccins beschikbaar zijn:  

1. Ontvang je van de Vlaamse overheid een 
uitnodiging via brief, sms en e-mail en in je 
e-box.  

2. In deze uitnodiging stelt men een datum 
voor om langs te komen.   

3. Die afspraak kan je telefonisch of 
online bevestigen, weigeren of verplaatsen 
naar een ander moment.  

  
De locatie van vaccinatie kan je niet wijzigen. Deze 
wordt vooraf bepaald door de Vlaamse overheid. 
Alle inwoners van Boortmeerbeek 
worden dus gevaccineerd in het vaccinatiecentrum 
Kampenhout-Sas.   
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3. Administratieve ruimte:  
Een verpleegkundige geeft info over het vaccin en 
stelt een aantal vragen over je medische 
achtergrond (medicatiegebruik, allergieën, …).   
4. Vaccinatieruimte:  
De verpleegkundige vaccineert je.  
Nadien wordt er onmiddellijk een 
afspraak gemaakt voor de (eventuele) tweede 
inenting. Er wordt een vaccinatiekaartje 
meegegeven met gegevens over het vaccin (datum, 
merk, 2de afspraak, …).  

5. De wachtruimte:  
Je mag een kwartier na de vaccinatie rusten onder 
toezicht van een (centrum)medewerker of 
steward die het algemeen welzijn van de 
aanwezigen observeert.  
Ook artsen zijn altijd in het vaccinatiecentrum aanwezig. 

 
 

WAT MAG JE NIET VERGETEN 
 
Als je richting het vaccinatiecentrum vertrekt, is 
het belangrijk om met een aantal zaken rekening 
te houden. Op die manier kan je met een gerust 
hart op weg. 

 Breng zeker jouw identiteitskaart, uitnodiging 
én mondmasker mee. 

 Het is essentieel om op het afgesproken uur te 
komen. Wees niet te laat, maar zeker ook niet te 
vroeg. Op die manier willen we de groep mensen 
in het vaccinatiecentrum zo klein mogelijk 
houden. 

 Kom alleen. Enkel voor personen die 
hulpbehoevend zijn, wordt begeleiding met één 
persoon/mantelzorger toegestaan. Kinderen zijn 
niet toegelaten in het vaccinatiecentrum. 

 Alvorens je gevaccineerd wordt, zal je ter 
plaatse enkele vragen krijgen rond jouw 
medische achtergrond. Zorg dat je hiervoor de 
nodige informatie kan geven. Zo kan je 
bijvoorbeeld bij jouw apotheker terecht voor een 
overzicht van jouw medicatie. 

 Draag kledij waarbij je eenvoudig de schouder kan ontbloten. De prik wordt in de bovenarm gezet. Om 
de strakke planning voor de inentingen te kunnen aanhouden, is het belangrijk dat jouw kledij toelaat 
om snel te vaccineren.  

 

 

 

LAAT JE VACCINEREN ! 
 

Vaccineren is altijd een vrije keuze, maar er zijn 
genoeg redenen om de stap te zetten. Het is de 
belangrijkste troef om COVID-19 achter ons te 
laten en ons normaal leven terug te krijgen, waarin 
we weer kunnen knuffelen, afspreken met familie 
en vrienden op café en restaurant of een concert 
of sportwedstrijd kunnen bijwonen.  
 

Doe het voor jezelf: voorkom dat je zelf ziek 
wordt. Doe het ook voor elkaar, voor (kwetsbare) 
geliefden of patiënten en voor de helden van de 
zorg die nu al een jaar onafgebroken in de frontlinie 
staan. Pas wanneer voldoende mensen (70% van de 
bevolking) ingeënt zijn, ontstaat groepsimmuniteit 
en krijgen we het virus onder controle. Laat je dus 
vaccineren, want samen staan we sterker!  
 
Meer info: 

www.laatjevaccineren.be 
www.boortmeerbeek.be/vaccinatiecentrum-
kampenhout-sas 
 

 

http://www.laatjevaccineren.be/
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    PLANNETJE VACCINATIECENTRUM KAMPENHOUT - SAS 

 

 

HEB JE VRAGEN? 
 
Binnenkort krijg je van de Vlaamse overheid een uitnodiging om je te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum 
of misschien werd je al uitgenodigd. Uiteraard roept dit wel wat vragen op. We lichten graag toe waar of bij wie 
je precies terecht kan met vragen over de vaccinatiecampagne of het vaccinatiecentrum. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Heb je medische vragen, bijvoorbeeld bezorgdheden over het vaccin met betrekking tot jouw 
medische situatie (allergieën, zwangerschap, langdurige ziektes, …). Neem dan contact op met 
jouw huisarts. Hij/zij is het best geplaatst om correcte informatie op maat te geven. 

 Als je algemene vragen hebt over de organisatie van de vaccinatiecampagne (volgorde, wie mag 
zich laten vaccineren, …) of over het vaccin zelf, raden we aan om eens een kijkje te nemen op 
www.laatjevaccineren.be. Hier staat een heleboel praktische informatie verzameld. De Vlaamse 
overheid werkte ook een lijst met veel gestelde vragen uit over de vaccinatiecampagne. Wellicht 
staat jouw vraag al in dit overzicht: www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen. 

 Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Dan kan je met algemene praktische of 
medische vragen bellen naar de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. 

 Heb je specifieke vragen over het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas? Wil je bijvoorbeeld meer 
informatie over de uitnodiging die je gekregen hebt? Wil je jouw afspraak bevestigen, verplaatsen 
of weigeren? Wens je meer informatie over de toegankelijkheid (bv. met een rolstoel) of vraag je 
je af hoe je het vaccinatiecentrum met de wagen, fiets of openbaar vervoer kan bereiken en waar 
je moet parkeren? Dan kan je elke werkdag het callcenter telefonisch bereiken tussen 9 en 20 uur 
op het nummer 016 36 10 36 of stuur een mail naar vaccinatiecentrum@kampenhout.be. 

 

http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen
mailto:vaccinatiecentrum@kampenhout.be
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HOE GERAAK IK IN HET VACCINATIECENTRUM? 
 

Met de wagen:  
Er worden een 150-tal parkeerplaatsen voorzien aan het centrum.   De reistijd vanuit Boortmeerbeek-dorp 
bedraagt ongeveer 8 minuten. De gemakkelijkste route volg je via Leuvensesteenweg/N16 richting 
Kampenhout. Volg de signalisatie ter plaatse. 

 
 
 
 
 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale overheid. Zo 
kan het dat bepaalde informatie in deze nieuwsbrief, wanneer je deze in de bus krijgt, ondertussen achterhaald is. Volg daarom zeker 

ook onze digitale kanalen: www.boortmeerbeek.be 

Werken rotonde: 
Op maandag 1 maart startte het Agentschap Wegen en 
Verkeer met de heraanleg van de noordelijke rotonde 
(richting Mechelen) aan Kampenhout-Sas. Ook hier komt een 
rotonde met voorsorteerstroken. De werken zullen duren tot 
en met juli 2021 en verlopen in twee grote fases. Ze vallen 
voor een stuk samen met de vaccinatiecampagne die 
doorgaat in Kampenhout-Sas 
Hinder voor het autoverkeer  
Het verkeer blijft mogelijk in alle richtingen.  
Er geldt een snelheidsbeperking en het verkeer rijdt over 
versmalde rijstroken.  
Hinder voor het fietsverkeer 
De fietstunnels onder de N21 en de N26 worden allebei 
afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan het 
kanaal, waar alle bestemmingen staan aangegeven.  
De vaccinaties verlopen zeer gespreid in verschillende 
tijdsloten, waardoor er nooit op één en hetzelfde moment een 
grote stormloop zal zijn richting het vaccinatiecentrum. 
Uiteraard zullen er altijd wel files zijn als gevolg van de 
werken. Hou hier bij de timing van jouw verplaatsing naar het 
vaccinatiecentrum zeker rekening mee! 

 

Fiets : 
Ook met de fiets geraak je vlot aan het 
vaccinatiecentrum; na een kleine 15 
minuten (met een gewone fiets) geraak je in 
Kampenhout-Sas (via dezelfde weg als met 
de wagen).  
Je kan ook een alternatieve route kiezen via 
de Vaartdijk of via de Wespelaarsebaan – 
Provinciesteenweg/N21. 
 Er zal een fietsenstalling voor 56 
fietsen voorzien worden aan het 
vaccinatiecentrum zodat je je stalen ros op 
een veilige manier kan achterlaten.   
 
De Lijn:  
Met de Lijnbus 285 Mechelen-Leuven geraak 
je zonder overstap tot aan het 
vaccinatiecentrum.  
Er is een bushalte aan de rotonde op 
Kampenhout-Sas, op 5 minuten wandelen 
van het vaccinatiecentrum.   
De bus 285 vertrekt elk half uur zowel vanuit 
Hever - dorp als Boortmeerbeek – dorp 
richting Kampenhout. Een rit duurt afhankelijk 
van de opstapplaats ongeveer 8 tot 12 
minuten. Omgekeerd is er eveneens elke half 
uur een bus aan bushalte Kampenhout-
Sas.  Opgelet, niet alle haltes zijn toegankelijk 
voor personen met een motorische 
beperking. 
 

 

Minder Mobielen Centrale:  
Geraak je niet op eigen kracht naar het 
vaccinatiecentrum? Is er niemand in je omgeving waar op 
je beroep kan doen? Dan kan je je wenden tot de Minder 
Mobiele Centrale van de gemeente Boortmeerbeek.  
De vrijwilligers van het MMC zullen je op een veilige 
manier naar het centrum voeren.  Om een beroep te 
kunnen doen op de MMC moet je wel aan enkele 
voorwaarden voldoen:  

 je bent inwoner van de gemeente 
Boortmeerbeek 

 je kunt geen beroep doen op andere 
vervoersmiddelen omwille van je leeftijd, 
een beperking of sociale noodsituatie 

Een eenmalige eenvoudige inschrijving is verplicht. 
Meer info: 

mmc@boortmeerbeek.be 

0476 36 02 18 
 


