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Vaccinatiecentrum RupeLaar  
staat voor je klaar!
Wie in Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst of Schelle woont, kan 
voor het coronavaccin terecht op het Wetenschapspark in Niel. 
Lees meer over hoe je wordt opgeroepen en waar je  
terecht kan met vragen.

Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum?

Het adres van het vaccinatiecentrum is Galileilaan 3, 2845 Niel.
Het vaccinatiecentrum is bereikbaar via de bus, de trein, de fiets, te voet en met de auto.  
Er is een ruime parking aan de zijkant voorzien.

Ik kom met de fiets - deelfiets
Je kan met de fiets het vaccinatiecentrum bereiken via de ’s Herenbaan of de Galileilaan. Ook met 
de slimme deelfietsen van Cloudbike kan je ons bereiken. Een fietsenparking is voorzien links van 
onze inkomtent.

Ik kom met openbaar vervoer : trein of bus
•  Met buslijn 295 Antwerpen-Niel-Boom kan je afstappen aan het kruispunt van de Pierstraat 

met de ’s Herenbaan.

•  Met buslijn 500 kan je aan de halte Reet Hof Daman gebruik maken van onze pendeldienst tot 
aan het vaccinatiecentrum. Opgelet: deze shuttle rijdt enkel tijdens de openingsuren van het 
vaccinatiecentrum.

•  Per trein: De NMBS kondigde aan dat vanaf zondag 21 maart iedereen die zich van en naar 
een vaccinatiecentrum moet verplaatsen een gratis treinticket krijgt. Het gratis treinticket is 
een heen- en terugticket, geldig in tweede klasse, en dat alleen op de dag van de vaccinatie. 
Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd het samen met de uitnodiging of de 
afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinbegeleider.

 Concreet zou je dan kunnen afstappen aan het station van Niel en daar met een deelfiets van 
Cloudbike verder rijden.

Ik kom met de auto
Het vaccinatiecentrum is bereikbaar via de rotonde komende van de N171 of Pierstraat. Om het 
verkeer naar het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen, zal de toegang tot de Galileilaan vanop 
de Matenstraat eenrichtingsverkeer worden ingesteld.

Gele bewegwijzering gidst je vanaf beide richtingen. Een parkeerwachter begeleidt je ter plaatse 
verder. 
 
Ik heb aangepast vervoer nodig
Er zijn met de deelnemende taxibedrijven afspraken gemaakt rond tarieven en dergelijke. Zo 
betaal je het vast tarief van 20 euro om je heen en weer te laten rijden naar het  
vaccinatiecentrum.  Via ons infopunt 03 269 30 00 kun je de taxicentrale bereiken. Ook wie slecht 
te been is, kan geholpen worden door de taxidienst.

Ik heb aangepast vervoer nodig en ben minder mobiel 
Je kan een aanvraag doen bij Vlotter. 

•  via E-mail aanvragen : vervoer@vlotter.be
•  via onze telefooncentrale (03 269 30 00, op werkdagen  

van 9u tot 19u), wij verbinden je dan door naar Vlotter.

Dit aangepast vervoer is berekend  
op een vast tarief van 10 euro.

Nog vragen?
Op de website www.vaccinatiecentrumrupelaar.be vind je nog veel meer vragen  
en antwoorden.  Het vaccinatiecentrum is telefonisch bereikbaar via 03 269 30 00  
(elke werkdag van 9u tot 19u) en via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be

Vaccineren?

Een mobiliteitsbeperking kan zijn 
•  motorische beperking, al dan  

niet tijdelijk (rolstoel, krukken, 
slecht te been,..)

•  visuele handicap
•  specifieke ziekte ...  
Dit is dus enkel voor mensen  
die zich niet met gewoon vervoer 
kunnen verplaatsen.



 Wat mag je verwachten? 

Je komt binnen in het centrum bij het  
onthaal. Een onthaalmedewerker kijkt je  
identiteitsgegevens na.

Via de aangegeven route kom je terecht
bij een verpleegkundige of arts. Die geeft je  
informatie over het vaccin en overloopt je  
medische voorgeschiedenis en  
gezondheidstoestand.

Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar  
een verpleegkundige of arts je vaccineert.

Na de vaccinatie blijf je nog een kwartier in  
de wachtruimte onder toezicht van een arts.

 Zijn de vaccins veilig? 

Het vaccin is veilig en  
uitgebreid getest. De  
administratieve procedure  
was korter omdat het van  
wereldbelang is. Alle  
veiligheidsstappen werden 
gezet. De Europese  
goedkeuring garandeert dat 
het betrouwbare vaccins zijn. 
Bijwerkingen zijn mogelijk, 
maar meestal zijn ze mild en 
gaan ze spontaan over.

Waarom moet ik me laten vaccineren?

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons 
te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)
ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het 
voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en kan 
levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone  
leven kunnen oppikken.

Hoeveel mensen moeten zich laten vaccineren  
voor we terug kunnen naar het normale leven?

Iedereen die in België gedomicilieerd is, kan zich gratis laten vaccineren tegen 
COVID-19. Omdat er nog niet meteen voor iedereen vaccins beschikbaar zijn, 
zijn er prioritaire groepen bepaald. Pas als meer dan 70 % van de bevolking 
gevaccineerd is, kunnen we groepsimmuniteit bereiken.

De vaccinatie tegen het coronavirus is gratis.

Hoe weet ik waar en wanneer ik mij kan laten vaccineren?

Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om je te laten  
vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen,  
te weigeren, of de afspraak te verplaatsen. Zonder uitnodiging kan je geen 
afspraak maken. Het is dus onnodig om hiervoor al vooraf te bellen naar het 
vaccinatiecentrum.

Hou je uitnodiging goed bij

Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en je identiteitskaart 
tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de brief mee, of toon de sms of e-mail 
met je persoonlijke code aan de onthaalbediende in het vaccinatiecentrum. 
Want dat is meteen je e-ticket.
Ook bij de afspraak voor je tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Uitnodiging kwijt?

Je vindt een elektronisch exemplaar van je persoonlijke uitnodigingsbrief in 
“Mijn Burgerprofiel” of e-Box. Meld je aan op “Mijn Burgerprofiel” met je eID, 
een mobiele app, de Itsme-app of sms. Dat kan onder andere via  
laatjevaccineren.be , maar ook via de website van veel (lokale) overheden.  
Je vindt het steeds rechts bovenaan de website terug.

Doe makkelijke kleding aan met korte mouwen, 
want je krijgt een spuitje in je bovenarm.
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