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Vaccinaties voor Vlaamse 

deelnemers aan het 
European Solidarity Corps 

die in het buitenland 

verblijven 
Beste vrijwilliger en zendorganisatie  

Hierbij bezorgen we jullie de meest actuele informatie over de vaccinaties in België. JINT 

vzw ondersteunt het vaccinatieprogramma in België en roept de deelnemers van het 

European Solidarity Corps en betrokken organisaties op om hieraan deel te nemen. 

Iedere persoon heeft natuurlijk de vrijheid om daar al dan niet voor te kiezen, toch 

roepen we in naam van de solidariteit op om je te laten vaccineren. Hoe je dat doet als 

deelnemer aan het European Solidarity Corps proberen we zo helder mogelijk uit te 

leggen. 

 

Vlaamse jongeren die momenteel in het 
buitenland verblijven  

Verblijf je momenteel nog in het buitenland, ben je net vertrokken of vertek je héél 

binnenkort naar je gastorganisatie?  

Net zoals je leeftijdsgenoten zal je een uitnodiging ontvangen om gevaccineerd te 

worden. Indien je op dat moment al in het buitenland verblijft, dan kan je de vaccinatie 

verschuiven naar een later tijdstip wanneer je terug in België verblijft.  

Ben je op het moment van de uitnodiging nog steeds in België? Dan kan je ingaan op dit 

aanbod. Let wel op, zorg ervoor dat je voor beide dosissen nog aanwezig bent in België. 

Er zitten al gauw een aantal weken tussen de eerste en tweede prik.  
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Reizen naar België voor een vaccinatie  

Ben je momenteel in het buitenland en zou je graag terugkeren naar België om 

gevaccineerd te worden?  

Het wordt sterk afgeraden om te reizen voor een vaccinatie. Daarnaast is het ook zeer 

tijdrovend om momenteel te reizen voor een vaccinatie, aangezien de reiziger zowel in 

Vlaanderen als waarschijnlijk in het gastland circa 2 weken in quarantaine moet gaan.  

Mede daardoor is het voorlopig aangewezen om de vaccinatie uit te stellen indien je in 

het buitenland verblijft of te bekijken of er een mogelijkheid is om je te laten vaccineren 

in het gastland.  

Vaccineren in het gastland 

Duurt het nog even tot je terug bent in België en zou je jezelf graag laten vaccineren in 

het gastland?  

Of je jezelf kan laten vaccineren in het gastland hangt af van land tot land. Veel landen 

zijn er momenteel nog niet aan uit of buitenlandse vrijwilligers in aanmerking komen 

voor vaccinatie.  

Indien je in een gastland verblijft waar je gevaccineerd zou kunnen worden en het betreft 

een vaccin waarvoor twee dosissen nodig zijn, dan wordt het aangeraden om dat zowel 

voor de eerste als voor de tweede dosis te doen in het desbetreffende land.  

Is het voor jou onmogelijk om tijdens je verblijftijd beide dosissen van het vaccin te 

plaatsen?  

Wanneer je niet in staat bent om beide dosissen in het gastland te plaatsen, dan is het 

belangrijk om na te gaan of het merk van de toegediende eerste dosis ook beschikbaar is 

in België.  

Is dat niet het geval dan zal de vaccinatie bij terugkomst in België opnieuw opgestart 

moeten worden van nul.  

Het type vaccin  

Er zijn verschillende types vaccins. Informeer jezelf goed voordat je jezelf laat vaccineren 

in het gastland.  
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Op dit moment heeft het Europees Geneesmiddelen Agentschap, en ook de Belgische 

regering, 4 vaccins goedgekeurd : PfizerBioNtech, AstraZeneca, Moderna en 

Johnson@Johnson. 

Het is nog niet duidelijk of andere vaccins, van welke oorsprong ook, effectief aanvaard 

zullen worden als deugdelijke covid-19 vaccinatie. Momenteel werd hierover nog geen 

beslissing genomen op het Europese niveau.  

Mede daardoor is het voorlopig nog niet zeker of de jongeren die in het buitenland 

gevaccineerd worden met andere vaccins dan degene die hier beschikbaar zijn, ook 

officieel beschouwd zullen worden als gevaccineerd.  

Interessante links 
 

- https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-

welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-

tijdens-de-coronacrisis/vaccinatie-tegen-covid-19  

- https://www.laatjevaccineren.be/  

- https://diplomatie.belgium.be/nl  
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