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Extra vaccinatiemoment in UZ Gent voor wie
eerste prik wil

Om tegemoet te komen aan de grote vraag van Gentenaars die toch nog een eerste

prik willen, voorzien de Stad en Eerstelijnszone Gent een extra vaccinatiemoment

in het UZ Gent. Gentenaars kunnen op maandag 8 november zonder afspraak

langsgaan in het vaccinatiepunt voor een vaccin van Johnson & Johnson of Pfizer.
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Er komen heel wat vragen binnen van Gentenaars die toch nog een vaccin willen tegen het

coronavirus. Daarom organiseren de Stad Gent, Eerstelijnszone Gent en UZ Gent op maandag 8

november 2021 een extra prikdag in het vaccinatiepunt in het UZ. Gentenaars die een eerste

prik willen, kunnen tussen 8 en 18 uur langsgaan zonder afspraak. Ze krijgen dan een vaccin

van Johnson & Johnson of Pfizer.

Er worden die dag enkel eerste prikken gezet. Het is niet de bedoeling dat Gentenaars op dat

moment een inhaalvaccin of boosterprik komen halen. Er kunnen maandag 250 eerste prikken

gezet worden.

Ook open op vrijdag, met afspraak

Los van de extra prikdag op maandag 8 november vergroot het vaccinatiepunt in het UZ Gent

zijn capaciteit door ook te openen op vrijdag 12, 19 en 26 november. Gentenaars kunnen er dan

terecht voor een boosterprik, inhaalvaccin of eerste prik. Voor die vrijdagen moeten ze wél een

afspraak maken.

Contact

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

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Karlien Wouters, persverantwoordelijke UZ Gent, tel. 09 332 69 02 of

karlien.wouters@uzgent.be

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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