Vaccin
tegen Corona
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 word je niet ziek of minder ziek 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 bij veel mensen.
Daarna zijn ze goedgekeurd door de organisaties EMA en CBG.
Het vaccin Pfizer/BioNTech is ook getest bij kinderen vanaf 12 jaar. Ook voor hun
is dit vaccin goedgekeurd.
Nu worden de vaccins gebruikt en is er nog steeds controle op de veiligheid.

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
• Hoofdpijn
• Moe zijn
• Spierpijn
• Koorts
Dit zijn milde bijwerkingen. Ze komen vaak voor en verdwijnen vanzelf na een
paar dagen.
Een ernstige bijwerking is zeldzaam. Maar heb je veel klachten in de weken
na de vaccinatie, bel dan je huisarts.

Voor wie is de vaccinatie
In Nederland kan iedereen vanaf 12 jaar een afspraak maken.
Dat kan online of met de telefoon.
Online kun je een afspraak maken op www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
Met de telefoon kun je een afspraak maken via het nummer: 0800 7070
Er zijn verschillende vaccins.
Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt.
Alle vaccins die gebruikt worden zijn getest en goedgekeurd.
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 in contact was met iemand met Corona
Zwanger
Een groep dokters en wetenschappers deed onderzoek naar het vaccin bij
zwangerschap.
Hun advies is dat alle zwangere vrouwen zich kunnen laten vaccineren tegen
Corona.
Na de vaccinatie
Krijg je na de vaccinatie toch klachten van Corona, laat je dan testen.
Na de vaccinatie is de kans kleiner dat je het virus overdraagt aan andere
mensen.
Maar ook na de vaccinatie kun je het virus doorgeven.
Volg na de vaccinatie nog steeds de algemene adviezen, zoals handen wassen
en de ramen open doen.
Een extra prik – de boosterprik
Vanaf 19 november 2021 kun je een extra prik krijgen als je:
• 80 jaar of ouder bent
• als je in een verpleeghuis of instelling woont
• als je met patiënten werkt
Daarna krijgen mensen tussen de 60 en 80 jaar de extra prik.
De extra prik geeft nog minder kans om erg ziek te worden.

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