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Extra momenten voor bijkomende prik 85-
plussers

Omdat het vaccinatiecentrum in Flanders Expo op 4 oktober 2021 de deuren sluit,

vraagt de Stad Gent aan alle 85-plussers om niet te wachten op een uitnodiging en

nu al een afspraak te maken voor de zogenaamde 'boosterprik'. Het

vaccinatiecentrum plant daarvoor extra momenten in.

Maak snel een afspraak
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Bij alle Gentse 85-plussers valt binnenkort een uitnodiging in de bus voor een bijkomende prik,

maar omdat het vaccinatiecentrum in Flanders Expo maandagavond 4 oktober de deuren sluit,

roepen de Eerstelijnszone Gent en de Stad Gent op om niet op die uitnodiging te wachten. De

85-plussers maken best zo snel mogelijk een afspraak via 09 210 10 44, de Gentse

vaccinatielijn. Dat kan van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur. Zo zijn ze zeker dat ze nog in

Flanders Expo terechtkunnen. Ook in de vaccinatiebus kunnen ze trouwens nog altijd terecht.

Extra open

Het vaccinatiecentrum plant extra tijdstippen in om de Gentse 85-plussers te ontvangen. Het

gaat om zo'n 3.500 mensen. Op zaterdag 2 oktober en op zondag 3 oktober is het centrum in de

voormiddag open, en op maandag 4 oktober de hele dag. Tijdens de gewone openingsdagen

worden meer afspraakmomenten voorzien. De 85-plussers zorgen in de mate van het mogelijke

best zelf voor begeleiding en een rolstoel indien nodig.

De Gentse 85-plussers zijn niet de enigen die een uitnodiging krijgen voor een bijkomend

vaccin. Gentenaars met een onderliggende aandoening kregen er eerder al één, en de bewoners

van de Gentse woonzorgcentra en assistentiewoningen krijgen hun extra prik bij hen ter

plaatse.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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