
  FAQ Sanapolis blz 1 

FAQ Sanapolis 
Versie 7 – 11 juni 2021 

Inhoudsopgave 
Het vaccin / uw gezondheid ................................................................................................... 4 

Welk vaccin / Keuze ........................................................................................................................... 4 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? (Laatjevaccineren.be) ................................................................................... 4 

Thuisvaccinatie ................................................................................................................................... 4 

Kom ik in aanmerking voor thuisvaccinatie? ....................................................................................................... 4 

Uitnodiging ............................................................................................................................... 4 

Wanneer & hoe ................................................................................................................................... 4 

Wanneer mijn beurt? .............................................................................................................................................. 4 
Hoe zal ik uitgenodigd worden? ............................................................................................................................ 4 
Ik werk in de zorg. ................................................................................................................................................... 4 

Uitnodigingsbrief ............................................................................................................................... 4 

Hoe ziet de uitnodigingsbrief eruit? ..................................................................................................................... 4 
Hoe ben ik zeker dat ik mijn oproepingsbrief niet gemist heb? ........................................................................ 4 

Veranderen van centrum .................................................................................................................. 5 

Kan ik ook naar een ander vaccinatiecentrum gaan?......................................................................................... 5 

Doorgeven........................................................................................................................................... 5 

Mag ik mijn afspraak doorgeven? ......................................................................................................................... 5 

Datum afspraak wijzigen .................................................................................................................. 5 

Kan ik de datum van mijn afspraak wijzigen ....................................................................................................... 5 

Verhinderd .......................................................................................................................................... 5 

Wat als ik plots verhinderd ben? ........................................................................................................................... 5 

Te laat .................................................................................................................................................. 5 

Wat als ik te laat kom op mijn afspraak?.............................................................................................................. 5 

Weigeren ............................................................................................................................................. 5 

Wat als ik nu mijn vaccinatie weiger en er later toch nog een wens? .............................................................. 5 

Kinderen / oppas ................................................................................................................................ 5 

Mag ik mijn kinderen meenemen naar het vaccinatiecentrum? ....................................................................... 5 
Wat als een ouder geen oppas vindt voor haar kinderen? ................................................................................ 5 

Reservelijst .......................................................................................................................................... 6 

Kan ik me inschrijven op de reserve- of wachtlijst? ............................................................................................ 6 

Vaccinatietraject ...................................................................................................................... 6 

Kostprijs .............................................................................................................................................. 6 

Is de vaccinatie gratis? ............................................................................................................................................ 6 



  FAQ Sanapolis blz 2 

Doorloop-tijd ...................................................................................................................................... 6 

Hoeveel tijd moet ik uittrekken voor mijn bezoek aan Sanapolis? ................................................................... 6 
Hoeveel tijd moet ik vooraf aanwezig zijn? .......................................................................................................... 6 

Meebrengen ....................................................................................................................................... 6 

Welke documenten moet ik meebrengen? .......................................................................................................... 6 

Verloop / fases .................................................................................................................................... 6 

Hoe verloopt de vaccinatie? ................................................................................................................................... 6 
Worden de inwoners in Sanapolis per gemeente gescheiden? ........................................................................ 6 

EHBO .................................................................................................................................................... 6 

Wat als ik onwel word? ........................................................................................................................................... 6 

Wie prikt? ............................................................................................................................................ 6 

Wie dient de vaccinatie toe? .................................................................................................................................. 6 
Worden vrouwen door vrouwen gevaccineerd? ................................................................................................. 7 

Begeleiding ............................................................................................................................... 7 

Hele traject ......................................................................................................................................... 7 

Mag mijn begeleider het hele traject bij mij blijven? .......................................................................................... 7 

Wie? ..................................................................................................................................................... 7 

Mijn begeleider is minderjarig. Mag dat? ............................................................................................................. 7 

Dieren .................................................................................................................................................. 7 

Mag mijn geleidehond of assistentiehond binnen. ............................................................................................ 7 
Mag ik mijn huisdier meebrengen? ...................................................................................................................... 7 

Uw mobiliteit ............................................................................................................................ 7 

Bus / openbaar vervoer ..................................................................................................................... 7 

Hoe neem ik het openbaar vervoer? .................................................................................................................... 7 
Buslijnen .................................................................................................................................................................. 7 
Stopt de bus voor de ingang van het centrum? .................................................................................................. 7 
Wat als ik te vroeg aankom met de bus? ............................................................................................................. 7 
Wat als ik op de bus moet wachten na mijn vaccinatie? .................................................................................... 8 

Minder mobiel .................................................................................................................................... 8 

Ik ben minder mobiel. Word er vervoer voorzien naar het centrum? .............................................................. 8 

Familiaal help(st)er ............................................................................................................................ 8 

Mag mijn familiaal helpster mij naar het centrum brengen? ............................................................................ 8 

Helikopter ........................................................................................................................................... 8 

Kan ik met de helikopter komen? ......................................................................................................................... 8 

De locatie .................................................................................................................................. 8 

Adres.................................................................................................................................................... 8 

Parking ................................................................................................................................................ 8 

Is de parking gratis? ................................................................................................................................................ 8 
Is er parking voor rolstoelgebruikers? .................................................................................................................. 8 



  FAQ Sanapolis blz 3 

Is er een fietsparking? ............................................................................................................................................ 8 

Toegankelijkheid ................................................................................................................................ 8 

Zijn er voldoende rolstoelen ter plaatse? ............................................................................................................ 8 
Zijn er trappen of treden in het vaccinatiecentrum? .......................................................................................... 8 
Zijn er toiletten voor personen met een beperking? .......................................................................................... 8 
Is er een kapstok in het vaccinatiehokje? ............................................................................................................. 8 

Temperatuur ...................................................................................................................................... 9 

Hoe warm is het in het vaccinatiecentrum? ........................................................................................................ 9 

WiFi? ..................................................................................................................................................... 9 

Is er WiFi? ................................................................................................................................................................. 9 

Eten en drinken .................................................................................................................................. 9 

Is er een cafetaria in Sanapolis? ............................................................................................................................ 9 

EHBO .................................................................................................................................................... 9 

Is er een arts aanwezig? ......................................................................................................................................... 9 

Polikliniek ............................................................................................................................................ 9 

Kan ik nog steeds terecht in de polikliniek? ......................................................................................................... 9 

Mondmaskers ..................................................................................................................................... 9 

Kan ik in Sanapolis een chirurgisch mondmasker kopen of krijgen? ............................................................... 9 

Varia ........................................................................................................................................... 9 

Coronatest .......................................................................................................................................... 9 

Kan ik er een coronatest laten afnemen? ............................................................................................................ 9 

Vrijwilligers ......................................................................................................................................... 9 

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger? ......................................................................................................... 9 

Mondmasker ...................................................................................................................................... 9 

Welk mondmasker mag ik dragen in het vaccinatiecentrum ............................................................................ 9 

Eigen gemeente .................................................................................................................................. 9 

Waarom is er geen vaccinatiecentrum in elke gemeente? ................................................................................ 9 

Verhuizing ......................................................................................................................................... 10 

Ik verhuis. Moet ik naar een ander vaccinatiecentrum? ..................................................................................10 

Buitenland ........................................................................................................................................ 10 

Ik woon in België maar heb een buitenlandse nationaliteit. ...........................................................................10 
Ik woon in het buitenland maar heb de Belgische nationaliteit. ....................................................................10 

Niet-digitaal vaardige mensen ....................................................................................................... 10 

Hoe kunnen mensen zonder pc hun afspraak bevestigen of verplaatsen? ..................................................10 
 

 

  



  FAQ Sanapolis blz 4 

Het vaccin / uw gezondheid  
Welk vaccin / Keuze 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? (Laatjevaccineren.be) 
Neen. De vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en 
leeftijdsgroepen in functie van hun kenmerken en beschikbaarheid.  Alle vaccins tegen COVID-19 die 
in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 
en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed 
vaccinatieprogramma gebruikt te worden.  

Thuisvaccinatie 

Kom ik in aanmerking voor thuisvaccinatie? 
Neem hiervoor contact op met uw huisarts. Hij/zij zal bekijken of u op basis van voorgeschreven 
criteria in aanmerking komt.  

Uitnodiging 
Wanneer & hoe 

Wanneer mijn beurt? 
Volgorde van vaccineren - www.laatjevaccineren.be 

Niet iedereen van de doelgroep wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Er wordt pas uitgenodigd 
als er vaccins beschikbaar zijn. Het centrum bepaalt niet zelf, wie eerst wordt uitgenodigd. Dat 
gebeurt bij het Agentschap Zorg & Gezondheid.  

Hoe zal ik uitgenodigd worden? 
Iedereen krijgt een brief. Bijkomend kan ook een e-mail of SMS. Op de brief staan het datum en het 
uur voor de eerste en voor de tweede prik. Als u de brief ontvangt, kunt u de afspraak nog 
verzetten.  

Ik werk in de zorg.  
 Lees meer op - www.laatjevaccineren.be 

Uitnodigingsbrief 

Hoe ziet de uitnodigingsbrief eruit? 
Link naar website www.laatjevaccineren.be 

De leesbare code staat bovenaan pagina 2. 

Hoe ben ik zeker dat ik mijn oproepingsbrief niet gemist heb?  
Kijk eerst of www.laatjevaccineren.be of de groep waartoe je behoort al aan de beurt was.  

Niet iedereen van een bepaalde doelgroep wordt gelijktijdig uitgenodigd. Er is een spreiding die 
rekening houdt met de beschikbare vaccins. De uitnodigingsbrief ontvangt u ongeveer een week 
voor u aan de beurt bent.  
De elektronische uitnodiging via e-Box ontvangt u eventueel al vroeger, ongeveer twee weken voor 
u aan de beurt bent. 

Denk je dat je tot een groep behoorde maar geen uitnodiging ontving? Bel dan het gratis 
infonummer 1700 van de Vlaamse Overheid. Het nummer is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 
19 uur.  

https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/volgorde-van-vaccineren
https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Uitnodiging-COVID-19-Voorbeeld-code%20V%2B15chars_anoniem.pdf
http://www.laatjevaccineren.be/
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Veranderen van centrum 

Kan ik ook naar een ander vaccinatiecentrum gaan? 
Neen, per gemeente (postnummer) gaat iedereen naar hetzelfde vaccinatiecentrum. 

Doorgeven 
Mag ik mijn afspraak doorgeven? 

Neen, elke afspraak is persoonsgebonden. U kunt hem niet doorgeven.  

Datum afspraak wijzigen 
Kan ik de datum van mijn afspraak wijzigen 

De vaccinatiecode op uw brief is 30 dagen geldig vanaf de postdatum.  
U kunt de afspraak op www.laatjevaccineren.be online verplaatsen, rekening houdend met: 

• verplaatsen kan alleen naar een latere datum; 
• de vooropgestelde data mogen nog niet bevestigd zijn. Indien u dit wel al deed, kunt u 

bellen naar het callcenter op 0800 82 166 om de bevestiging ongedaan te maken; 
• op de gewenste dag en tijdstip krijgt u hetzelfde type vaccin.  
• de datum voor de eventuele tweede prik is gekoppeld aan de datum van de eerste. Bij 

Pfizer is dit momenteel 35 dagen, bij Astra Zenica 56 dagen.   
• de tijdstippen die online zichtbaar zijn, zijn afhankelijk van de bevestigde leveringen van 

het type vaccin dat voor u is voorbehouden.  

Verhinderd 

Wat als ik plots verhinderd ben?  
Bel het callcenter op 0800 82 166 om je afspraak te verplaatsen. 

Te laat 

Wat als ik te laat kom op mijn afspraak?  
Als je te laat komt, is het moeilijk om je tussen de andere afspraken te nemen. Je zal mogelijks niet 
meer kunnen worden geholpen. Je zult een nieuwe afspraak moeten maken voor een latere datum. 
Kom het opgegeven moment van afspraak dus absoluut zo goed mogelijk na. Kom liever een beetje 
te vroeg dan te laat.  

Weigeren 

Wat als ik nu mijn vaccinatie weiger en er later toch nog een wens? 
Vaccinatie wordt aanbevolen maar het is niet verplicht. Als u nu weigert, kunt u eventueel als 
iedereen die niet weigert aan bod is gekomen, toch nog een vaccin krijgen. U komt dus achteraan in 
de rij terecht.  

Kinderen / oppas 

Mag ik mijn kinderen meenemen naar het vaccinatiecentrum?  
Kinderen zijn niet toegelaten. 

Wat als een ouder geen oppas vindt voor haar kinderen? 
Het centrum is niet voorzien op ouders met kleine kinderen. Breng dus enkel in uiterste nood je kinderen 
mee.  

https://www.laatjevaccineren.be/ik-wil-mijn-vaccinatie-afspraken-verplaatsen
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Reservelijst 

Kan ik me inschrijven op de reserve- of wachtlijst? 
Sanapolis werkt met de reservelijst van Q-VAX. U kunt zich daar registeren. U kunt dan eventueel als 
er een vaccin over is, vroeger worden uitgenodigd om uw prik te krijgen.  

Vaccinatietraject 
Kostprijs 

Is de vaccinatie gratis?  
Ja, zowel het vaccin tegen COVID-19 zelf als het laten plaatsen is gratis voor elke burger. 

Doorloop-tijd 

Hoeveel tijd moet ik uittrekken voor mijn bezoek aan Sanapolis?  
30 tot 45 minuten.  

Hoeveel tijd moet ik vooraf aanwezig zijn?  
Kom niet te vroeg. 5 tot 10 minuten is ideaal.  

Meebrengen 
Welke documenten moet ik meebrengen?  

• e-ID (identiteitskaart) is verplicht! Zonder kan je niet gevaccineerd worden. 
• Uitnodigingsbrief 
• Chirurgisch mondmasker 

Verloop / fases 

Hoe verloopt de vaccinatie? 
Het vaccinatiecentrum telt 10 vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin 
toegediend. Elke vaccinatielijn heeft een kleur en je volgt volgende stappen per lijn: 

1. Je komt binnen via het onthaal. Een onthaalmedewerker controleert je identiteitsgegevens. 
2. Daarna overloop je samen met een verpleegkundige je medische voorgeschiedenis en 

gezondheidstoestand. 
3. Daarna volg je het toegewezen kleur tot jouw vaccinatielijn waar een verpleegkundige je 

vaccineert. 
4. Nadien wacht je 15 minuten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. 

Worden de inwoners in Sanapolis per gemeente gescheiden?  
Neen 

EHBO 
Wat als ik onwel word?  

Er is een EHBO-lokaal en er is altijd een arts aanwezig. 

Wie prikt? 

Wie dient de vaccinatie toe?  
De vaccins worden altijd toegediend door een medisch geschoold persoon. Dit zal bijna altijd een 
verpleegkundige zijn.  

https://www.qvax.be/how
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Worden vrouwen door vrouwen gevaccineerd?  
Neen, er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht. 

Begeleiding 
Hele traject 

Mag mijn begeleider het hele traject bij mij blijven?  
Ja, je begeleider mag mee binnen en kan het hele traject bij jouw blijven en je ondersteunen.  

Wie? 

Mijn begeleider is minderjarig. Mag dat? 
Ja, je begeleider mag iemand jonger dan 18 jaar zijn.  

Dieren 
Mag mijn geleidehond of assistentiehond binnen. 

Ja, officiële geleidehonden of assistentiehonden mogen het hele traject mee. 

Mag ik mijn huisdier meebrengen? 
Neen, met uitzondering van geleide- en assistentiehonden zijn geen dieren toegelaten. 

Uw mobiliteit 
Bus / openbaar vervoer 

Hoe neem ik het openbaar vervoer?  
Kijk op www.delijn.be of op de app van De Lijn op uw smartphone.  

Halte Sijsele Ziekenhuis (507596 of 502596) 

Buslijnen 
Lijnbussen 

• 58 Brugge-Maldegem-Eeklo-Gent 
• 58S Brugge-Eeklo Station (sneldienst) 

Belbussen 

Biedt lijn 58 of 58S maar een gedeeltelijke oplossing voor jouw verplaatsing? Dan kan je gebruik 
maken van de belbus. De belbus stopt enkel aan een halte na reservatie.  

• 26 Belbus Beernem-Damme (reserveren) 
• 185 Belbus Maldegem-Aalter-Knesselare (reserveren) 

Inwoners van Sint-Laureins en Eeklo  
kunnen ook beroep doen op de Belbus Meetjesland (lijn 195) om zich naar een halte van lijn 58 te 
brengen.  
Deze manier van verplaatsen wordt niet aangeraden voor wie niet vertrouwd is met de Belbus.  

Stopt de bus voor de ingang van het centrum?  
De bus stopt aan de haltes op de N9. 

Wat als ik te vroeg aankom met de bus?  
Op het domein kan je ofwel even buiten wachten, een wandelingetje maken ofwel aan de ingang 
wachten. 

http://www.delijn.be/
https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/2/158/6/58_Brugge_-_Eeklo_-_Gent_Sint-Pieters#dienstregeling
https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/2/758/6/58S_Brugge_-_Eeklo_Station_(sneldienst)#dienstregeling
https://www.delijn.be/nl/belbus/belbus-west-vlaanderen.html
https://www.delijn.be/nl/belbus/belbus-oost-vlaanderen.html
https://www.delijn.be/nl/lijnen/belbus/2/195/6/BELBUSLIJN
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Wat als ik op de bus moet wachten na mijn vaccinatie?  
Aan de bushalte van Sanapolis staat een schuilhuisje. Het is ook mogelijk te wachten in de tuin van 
Sanapolis of bij regenweer onder de luifel aan de ingang.   

Minder mobiel 
Ik ben minder mobiel. Word er vervoer voorzien naar het centrum? 

Ja, als u geen beroep kunt doen op familie, vrienden, buren of uw familiaal help(st)er, wordt u 
geholpen. U zal thuis wordt opgehaald en na uw vaccinatie terug naar huis gebracht. Neem contact 
op met het infonummer 0800 82 166 of zend een bericht naar vaccin@sanapolis.be om gebruik te 
maken van deze dienstverlening.  

Familiaal help(st)er 

Mag mijn familiaal helpster mij naar het centrum brengen?  
Familiaal help(st)ers mogen hun cliënten vervoeren naar het vaccinatiecentrum als dit tot hun 
takenpakket behoort.  

Helikopter 

Kan ik met de helikopter komen? 
Neen, er is een landingsplaats maar er wordt geen toelating verleend om te landen. 

De locatie 
Adres 

Gentse Steenweg 132, 8340 Sijsele (Damme) 

Parking 
Is de parking gratis?  

De parking van Sanapolis is gratis. Er is plaats voor 300 auto’s. 

Is er parking voor rolstoelgebruikers? 
Er zijn bij de ingang voorbehouden plaatsen voor personen met een beperken. 

Is er een fietsparking?  
Er is een overdekte fietsenstalling voor een 60-tal fietsen. 

Toegankelijkheid 

Zijn er voldoende rolstoelen ter plaatse? 
Er zijn er voldoende ter plaatse. 

Zijn er trappen of treden in het vaccinatiecentrum? 
Er zijn geen treden aanwezig. Als u zich naar de eerste verdieping moet verplaatsen, is er een lift.  

Zijn er toiletten voor personen met een beperking?  
In Sanapolis zijn er toegankelijke toiletten voor personen met een beperking. 

Is er een kapstok in het vaccinatiehokje?  
In elk vaccinatiehokje zijn een kledinghaakje en een stoel aanwezig. 

mailto:vaccin@sanapolis.be
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Temperatuur 

Hoe warm is het in het vaccinatiecentrum?  
Binnen is er doorsnee kamertemperatuur 

WiFi?  
Is er WiFi? 

Er is geen WiFi beschikbaar. 

Eten en drinken 

Is er een cafetaria in Sanapolis? 
Er is geen cafetaria aanwezig. De voormalige cafetaria wordt gebruikt voor het vaccinatiecentrum. 

EHBO 
Is er een arts aanwezig?  

Er is een EHBO-lokaal en er is altijd een arts aanwezig. 

Polikliniek 

Kan ik nog steeds terecht in de polikliniek?  
De polikliniek blijft open. Ze bevindt zich een afzonderlijk deel van het gebouw. 

Mondmaskers 
Kan ik in Sanapolis een chirurgisch mondmasker kopen of krijgen?  

Als u geen geschikt mondmasker bij zich heeft, kunt u zich wenden tot het onthaal van Sanapolis. 

Varia  
Coronatest 

Kan ik er een coronatest laten afnemen?  
Sanapolis is een vaccinatiecentrum, geen testcentrum.  

Vrijwilligers 

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?  
Je kunt je aanmelden door dit formulier in te vullen.  

Mondmasker 
Welk mondmasker mag ik dragen in het vaccinatiecentrum 

Draag een chirurgisch mondmasker. Een stoffen mondmasker, sjaal of bandana biedt onvoldoende 
bescherming bij het vaccineren en is niet toegelaten.  

Eigen gemeente 

Waarom is er geen vaccinatiecentrum in elke gemeente? 
In elke Eerstelijnszone zijn er maximum 2 centra. Dat heeft de overheid zo bepaald. Sommige 
eerstelijnszones bedienen meer dan 2 gemeenten. Hierdoor zijn er centra die meerdere gemeenten 
bedienen.  

https://register.booku.be/Account/Register?returnUrl=%2FStaff%2FRegister%2FLink%3Fshortcode%3Dsanapolis
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Verhuizing 

Ik verhuis. Moet ik naar een ander vaccinatiecentrum? 
Het vaccinatiecentrum waar je gevaccineerd zal worden, wordt bepaald aan de hand van jouw 
domicilieadres. Afhankelijk hoe snel jouw domicilie wordt gewijzigd en de timing van jouw vaccinatie 
zal je ofwel in het vaccinatiecentrum van jouw oorspronkelijke woonplaats gevaccineerd worden of 
in het vaccinatiecentrum van jouw nieuwe woonplaats. 

Buitenland 

Ik woon in België maar heb een buitenlandse nationaliteit.  
Op de website Laatjevaccineren.be staat dat iedereen die in België is gedomicilieerd, in België een 
vaccin kan krijgen. Meer gedetailleerde informatie is er nog niet. Op dit moment kan nog niemand u 
verder helpen. De vraag is wel al gesteld aan de hogere overheid. Die werkt momenteel de te volgen 
procedure uit.   

Ik woon in het buitenland maar heb de Belgische nationaliteit.  
Op de website Laatjevaccineren.be staat dat iedereen die in België is gedomicilieerd, in België een 
vaccin kan krijgen. Meer gedetailleerde informatie is er nog niet. Op dit moment kan nog niemand u 
verder helpen. De vraag is wel al gesteld aan de hogere overheid. Die werkt momenteel de 
procedure uit.  

Niet-digitaal vaardige mensen 
Hoe kunnen mensen zonder pc hun afspraak bevestigen of verplaatsen? 

De uitnodiging wordt per brief verstuurd. Inwoners die hun reservatie niet met pc of smartphone 
kunnen bevestigen, kunnen telefoneren naar het call centrum op 0800 82 166. Eventueel kunnen zij 
ook vragen aan familie, vrienden of buren om hun afspraak te bevestigen of te laten verplaatsen.  
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