
Corona en vaccineren  
 
Corona 
• Van het coronavirus kunt u ziek worden. Klachten kunnen zijn:  

o een loopneus,  
o niezen, hoesten en keelpijn,  
o moeilijk kunnen ademen,  
o koorts  
o plotseling niet meer kunnen ruiken of proeven.  

• Sommige mensen worden heel ziek van corona. Zij krijgen hoge koorts, worden heel moe of 
benauwd. U kunt er ook aan overlijden.  

• Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al een ziekte hebben. 
Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte. 

 
Vaccineren 
• Een vaccinatie beschermt allereerst u zelf. Maar het beschermt ook uw familie, vrienden en 

kwetsbare mensen. Als veel mensen zich laten vaccineren, kan het virus zich moeilijker 
verspreiden. Dan kan de overheid de coronamaatregelen  langzaam afbouwen.  En krijgen we 
steeds meer vrijheid terug.  

• De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus. En u wordt minder ernstig ziek, als u na de 
vaccinatie toch corona krijgt. 

• Bij sommige vaccins heeft u twee vaccinaties nodig. U krijgt de prik in uw bovenarm.  
• Iedereen van 18 jaar en ouder krijgt een uitnodiging. Wanneer u de vaccinatie krijgt, ligt aan uw 

leeftijd. Sommige mensen zijn eerder aan de beurt: mensen met een medisch risico, mensen 
vanaf 60 jaar, zorgmedewerkers. U krijgt altijd een uitnodiging. Ook als u al corona hebt gehad.  

 
Vaccineren is veilig 
• Er zijn verschillende vaccins gemaakt tegen corona. Alle vaccins zijn heel goed getest en ze zijn 

veilig. Een vaccin wordt eerst op tienduizenden mensen getest. Daarna mag het pas worden 
gebruikt. 

• Er kunnen milde bijwerkingen zijn na de prik. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke 
arm. Dit gaat na een paar dagen weer over. 

• Op de radio of televisie  heeft u misschien berichten gehoord over ernstige bijwerkingen van de 
vaccins van AstraZeneca en Janssen. Dat gaat om bijwerkingen die bijna niet voorkomen. Het 
gaat om ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Mensen ouder dan 60 jaar kunnen 
toch veilig een prik met AstraZeneca krijgen. Ook het prikken met het Janssen vaccin gaat door. 
Want het risico dat je ziek wordt van corona is veel groter  dan het risico op de bijwerkingen. In de 
VS zijn 7 miljoen prikken gezet met Janssen en 8 meldingen gedaan van ernstige bijwerkingen. 
Dat is een heel klein aantal 

• Mensen jonger dan 60 jaar krijgen geen AstraZeneca. Zij krijgen een ander vaccin. De 
bijwerkingen van dit vaccin komen tot nu toe vooral voor bij mensen geboren in 1961 of jonger. 

 
Na de vaccinatie 
• We moeten ons nog steeds houden aan de coronamaatregelen, zoals: 1,5 meter afstand houden; 

mondkapje dragen in openbare ruimten; niet naar drukke plekken gaan. 
• Bent u zelf al gevaccineerd? Houd u dan nog steeds aan de maatregelen. Want het virus is er nog 

steeds. En vaccinatie beschermt niet 100% bij iedereen. 
 
Zoek informatie 
• Vaccineren blijft altijd een vrijwillige keuze. Zoek bij twijfels antwoord op uw vragen. Heeft u 

vragen? Stel ze aan uw huisarts of de GGD in de buurt. Of aan uw imam. Ga met elkaar in 
gesprek. En maak uw eigen keuze.  

• Veel mensen halen informatie over coronavaccinatie van internet of social media. Informatie 
verspreidt zich heel snel. Soms is er dan weinig tijd om te controleren of het klopt. Niet alles is 
waar. Het is soms best moeilijk om te weten of informatie betrouwbaar is of niet. Twijfelt u over 
een bericht? Check dan of het waar  is. Kijk bijvoorbeeld wie het bericht geschreven heeft. En of u 
het terugziet in de kranten of een tv-journaal. Blijf altijd nieuwsgierig. En blijf altijd kritisch. 
www.coronavaccinatie.nl  


