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Prik tegen corona

Er is een nieuw
middel tegen
corona gemaakt.

Dit heet een vaccin.
En het beschermt
je tegen de ziekte.

Het vaccin is veilig.
Het is heel goed
getest.

Je krijgt een prik
in je bovenarm.
Na een paar weken
krijg je nog een prik.

Het kan dat je een
beetje pijn van de prik
hebt. Je kan spierpijn
of koorts krijgen.

Praat met je familie,
een begeleider of een
dokter als je je na de
prik niet lekker voelt.

Je krijgt een
uitnodiging als jij
de prik kunt halen.

De prik krijg je van
een dokter of zuster.

Je mag zelf kiezen of je
de prik neemt of niet.

Als meer mensen de
prik nemen, wordt het
veiliger voor iedereen.

Na de prik moet je
je nog wel steeds aan
de regels houden.

Als je je ziek voelt,
laat je dan testen.

Kijk ook op
corona.steffie.nl/vaccinatie

Meer informatie

Er is een middel gemaakt
dat je beschermt tegen
het coronavirus. Dit heet
een vaccin.

Het vaccin beschermt je
tegen het coronavirus.
Je kan dan dus niet meer
heel erg ziek worden van
het coronavirus.

De regels voor vaccins zijn
in Nederland erg streng.
Voordat een vaccin gebruikt
mag worden, moet het goed
zijn getest. Het vaccin dat je
krijgt is dus veilig.

Het vaccin krijg je door een
prik in je bovenarm. Dit heet
een vaccinatie. Het vaccin
werkt het beste als je twee
keer geprikt wordt. Daarom
krijg je na een paar weken
nog een prik.

Nadat je de prik hebt
gekregen, doet de plek waar
de prik in je arm ging soms
een beetje pijn. Ook kan je
een paar dagen last hebben
van bijvoorbeeld spierpijn
of koorts. Dat noemen we
bijwerkingen. Die gaan
meestal vanzelf weer over.

Voel je je niet goed nadat
de prik hebt gekregen?
Bespreek dat dan met
familie, jouw begeleider
of je huisarts.

Wanneer je de prik kunt
halen, krijg je een uitnodiging
van een arts of van de GGD.

Je krijgt de prik van een arts
of een verpleegkundige.
Dat kan een huisarts zijn,
iemand van de GGD of een
arts van jouw zorginstelling.

Iedereen vanaf 18 jaar
in Nederland kan de prik
krijgen. De prik is voor
niemand verplicht. Je mag
dus zelf kiezen of je de prik
neemt of niet.

Als meer mensen de prik
hebben gekregen wordt
het veiliger voor iedereen.
Dan zijn minder mensen
besmettelijk. En worden
minder mensen ziek.

Het duurt een tijd voordat
iedereen de prik heeft
gekregen. Daarom moet
je je ook na de prik nog
steeds aan de maatregelen
houden.

Je moet je zo snel mogelijk
laten testen als je verkouden
bent, veel moet niezen of
keelpijn hebt. Laat je ook
testen als je andere klachten
hebt die bij corona passen.

Kijk ook op
coronavaccinatie.nl

