
Wat is een vaccin tegen Corona
Een vaccin tegen Corona beschermt je tegen het Corona-virus.
Je krijgt het vaccin met een prik in je bovenarm.  
Na de vaccinatie heb je minder kans om ziek te worden van het  
virus. 

Wat gebeurt er in je lichaam 
Door de vaccinatie maak je antistoffen tegen het virus. 
Daardoor herkent je lichaam het virus na de vaccinatie. 
Je lichaam kan het virus dan snel doden. Je wordt niet ziek of minder ziek.

Het is nog niet bekend hoe lang de vaccinatie beschermt tegen Corona.

Is het veilig
De vaccins zijn sneller gemaakt dan anders. 
Dat komt omdat veel mensen over de hele wereld samen aan een vaccin werkten. 
Er zijn geen dingen overgeslagen. Dat kan ook niet, want de regels voor het  
maken van een vaccin zijn erg streng. 
Toen de vaccins klaar waren, zijn ze getest. 

De vaccins zijn goedgekeurd door de Europese organisatie EMA. 
De Nederlandse organisatie CBG is hiervan een onderdeel. 

Bijwerkingen
Net als bij andere vaccins kun je klachten krijgen na de vaccinatie. Dat heet  
bijwerkingen.

Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van:
 • Pijn op de plek van de prik
 • Hoofpijn
 • Moe zijn
 • Spierpijn
 • Koorts
Deze klachten duren meestal 1 tot 3 dagen. 

Over een paar jaar weten we het pas echt zeker, maar de kans is erg klein dat je 
later nog andere klachten krijgt. 

Heb je veel klachten van de vaccinatie, bel dan je huisarts. 

Vaccin  
tegen Corona 



Heb je andere vragen over het Corona-virus:
Bel dan 0800-1351

Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en informatie van het CBG.  
De informatie is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
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Voor wie is de vaccinatie
In Nederland krijgen mensen boven de 18 jaar een uitnodiging voor  
de vaccinatie.

Het is niet mogelijk om iedereen tegelijk te vaccineren. 
Als je aan de beurt bent, krijg je een brief thuis met de uitnodiging.

Er zijn op dit moment verschillende vaccins. 
Je kunt niet kiezen welke jij krijgt. 

Wanneer geen vaccinatie
Bel met je huisarts als je:
 • eerder een allergische reactie had na een vaccinatie 
 • na de 1e prik een erge allergische reactie kreeg

Je kunt je vaccinatie beter uitstellen en een nieuwe afspraak maken als je: 
 • erg ziek bent op de dag van de vaccinatie  
 •  koorts van 38 graden of hoger hebt
 • corona hebt 
 • klachten hebt die vaak voorkomen bij Corona
 • als je een coronatest deed en de uitslag nog niet weet
 • als je in contact was met iemand met Corona 

Zwanger 
Ben je zwanger? Dan kun je de vaccinatie beter uitstellen tot na de  
zwangerschap. 

Heb je een ziekte waardoor je erg ziek kunt worden van Corona, dan kan  
vaccineren soms toch verstandig zijn. Bel dan je huisarts wat je het beste  
kunt doen. 

Na de vaccinatie
Volg na de vaccinatie nog steeds de algemene adviezen, zoals handen wassen  
en afstand houden. 
Krijg je toch klachten van Corona, laat je dan testen. 

Het is niet bekend of je na de vaccinatie het virus kunt doorgeven aan andere 
mensen. 
En er is een kans dat je nog steeds ziek wordt van het virus. 


