
 

Tweede afspraak AstraZeneca verplaatsen naar 8 weken 

 

Door een té vroege communicatie omtrent het vervroegen van de tweede afspraak (levering van 

extra vaccins én het digitaal klaarstomen van alle tools is nog niet 100% in orde) staat de telefoon al 

sinds gisteren rood gloeiend en zit onze mailbox overvol.  We hebben daarom beslist om jullie 

vandaag al deze communicatie te bezorgen. 

Kort gezegd komt het erop neer dat alle burgers die nog in een 12 weken schema zitten voor Astra 

Zeneca (en enkel zij) zelf kunnen beslissen om in te gaan op te mogelijkheid om hun tweede prik te 

vervroegen.  Dit kan tot ten vroegste 54 dagen na prik 1. 

We proberen zo concreet mogelijk mee te geven hoe de burger dit best kan doen. 

 

Wat doe je als je jouw tweede prikdatum nog niet bevestigd hebt? 
 

1. Surf naar covidvaccin.doclr.be en vul je persoonlijke vaccinatiecode in. Die code vind je terug 

in je uitnodigingsbrief. 

2.  Klik op 'Doorgaan'. 

3.  Je krijgt een overzicht van jouw vaccinatiemomenten. 

4.  Wijzig jouw tweede vaccinatiemoment via de knop 'Verplaatsen'. 

5.  Kies in de aangeboden agenda een nieuw vaccinatiemoment dat voor je past. Het systeem 

houdt daarbij automatisch rekening met de periode die tussen je 2 vaccinaties moet zitten.  

6.  Klik onderaan op 'Ik bevestig mijn toegewezen vaccinatie'. 

7.  Zet het schuifje vervolgens op 'Ja' (groene kleur) om te bevestigen dat je kennis genomen 

hebt van de aangeboden informatie. 

8.  Klik tenslotte op 'Bevestigen' om je nieuwe afspraken definitief te bevestigen. 

9.  Noteer je nieuwe afspraken ook zeker in je agenda. 

 

Wat doe je als je jouw tweede prikdatum wel reeds bevestigd hebt? 
 

1. Zoek de bevestigingsmail van je 2e dosis afspraak op in je mailbox. 

De afzender van deze mail is: cov19-vaccin@doclr.be 

De titel van deze mail is: “Bevestiging afspraak COV19 vaccinatie”  

2. Klik in de mail op “afspraak annuleren” (je kan pas een vervroegde 2de prik kiezen als je eerst 

de reeds bevestigde datum annuleert) 
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3. Annuleer je afspraak in Doclr 

 

4. Twee opties om nieuwe afspraak te plannen: 

➢ Je maakt rechtstreeks in Doclr een nieuwe afspraak via de knop “Boek je afspraak 

opnieuw in” 

 

➢ Je ontvangt een bevestigingsmail van je annulatie en klikt in die mail op de knop 

“Nieuwe afspraak maken”  



 

5. Vul je gegevens aan en aanvaard de voorwaarden 

 

 



6. Kies een moment op een dag dat jouw vaccinatiecentrum AstraZeneca vaccineert, dat voor 

jou past in de agenda (tussen 51 dagen en 89 dagen na je 1e dosis afspraak, zie verder) 

 

7. Bevestig je afspraakmoment en schrijf voor alle zekerheid jouw nieuwe afspraakmoment op! 

 

 

8. Je ontvangt een bevestigingsmail voor je nieuwe afspraakmoment (indien je e-mailadres 

correct geregistreerd staat in het systeem) 



 

Indien je niet verder kan bij een bepaalde stap, aarzel dan niet om contact op te nemen met het 

callcenter van ons vaccinatiecentrum op 0800 99 502. We helpen je graag verder! 

 

Extra vaccinatiemomenten om jouw tweede prik te vervroegen 
 

Binnen onze huidige werkplanning zijn verspreid een beperkt aantal uursloten beschikbaar om je 

tweede prik te verplaatsen.  Om echter alle burgers in dit geval de kans te geven om hun tweede prik 

te vervroegen, zullen wij in elk vaccinatiecentrum twee extra, nieuwe vaccinatiedagen voorzien: 

• Vaccinatiecentrum Hamme: woensdag 14 en donderdag 15 juli in de namiddag 

• Vaccinatiecentrum Appels: donderdag 15 en dinsdag 20 juli in de voormiddag 

Indien de vragen blijven binnenkomen zal het aantal beschikbare uursloten verder uitgebreid worden 

in die tijdsblokken, zodat iedereen deze kans krijgt. 

 

Extra prikmoment Johnson & Johnson voor nog niet uitgenodigde burgers 
 

Ben jij 18+ en ben je nog niet langs de gewone weg uitgenodigd voor een vaccinatie, dan willen wij 

jou bij de start van de zomer alsnog de kans geven om met één prik Johnson en Johnson veilig de 

zomer in te gaan. 

Op volgende dagen gaan wij extra vaccinatiemomenten met J&J inplannen: 

• Vaccinatiecentrum Hamme: donderdag 1 juli tussen 13u en 16u30 



• Vaccinatiecentrum Appels: vrijdag 2 en zaterdag 3 juli tussen 8u en 12u en tussen 13u en 

16u30 

Uitnodigingen voor deze extra vaccinatiemomenten zullen enkel en alleen via QVAX gebeuren.  

Hoe ga je hiervoor te werk: 

1. Registreer je online via QVAX.be  

Iedereen die ouder is dan 18 jaar én nog geen uitnodiging heeft ontvangen kan zich vrijwillig 

kandidaat stellen om opgeroepen te worden voor een vaccinatie met het Johnson en 

Johnson vaccin. 

2. Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. 

3. Je duidt aan dat je beschikbaar bent op bovenstaande momenten om snel naar het 

vaccinatiecentrum te gaan. 

4. Het vaccinatiecentrum stuurt via QVAX een sms en e-mail naar de geregistreerde kandidaten.  

De oproepen gaan eerst naar de oudste mensen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft 

ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden.  

5. Krijg je een sms en/of-email? Dan moet je bevestigen dat je snel naar het vaccinatiecentrum 

zal komen. Als je niet op tijd reageert, heb je je kans gemist en wordt de volgende persoon 

op de reservelijst opgeroepen.  

6. Zodra je bevestigt, zal je online doorgestuurd worden naar een reservatiesysteem om een 

afspraak te maken hoe laat precies je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt voor je 

vaccinatie.  

7. Als je niet lukt om zelf online je afspraak te maken, kan je ook bellen naar de helpdesk van je 

vaccinatiecentrum om je te helpen: 0800 99 502  

8. Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en 

moet je je opnieuw inschrijven.  

 

Wij roepen elke burger op om 18+ jongeren in hun vrienden/familiekring, die nog niet zijn 

uitgenodigd, hieromtrent aan te spreken en te informeren.  Wij hebben voor deze extra 

prikmomenten ongeveer 1200 vaccins ter beschikking.  Op dit moment hebben we slechts een 

beperkt aantal geregistreerde kandidaten over in QVAX … het zou zonde zijn om deze unieke kans te 

laten schieten. 


