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Je laten vaccineren,
doe je zodat we
opnieuw volop
van het leven

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk
om de coronamaatregelen te blijven volgen.

was je handen

denk aan kwetsbare
mensen

hou afstand

doe je activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk je nauwe
contacten

kunnen genieten.
Ik zorg voor mezelf
en voor de anderen

JE LATEN VACCINEREN IS
EENVOUDIG, GRATIS EN
DUURT MAAR EVEN.
Het is een kleine moeite, maar een
erg belangrijke daad. Want hoe meer
mensen zich laten vaccineren, hoe
beter. Pas als meer dan 70% van de
bevolking gevaccineerd is, kunnen
we groepsimmuniteit bereiken.

Met vaccinatie voorkom je dat

WAT NA DE VACCINATIE?
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het
belangrijk om de coronamaatregelen
te blijven volgen. Pas wanneer er
genoeg mensen gevaccineerd en
beschermd zijn tegen het virus,
kunnen we onze vrijheid herwinnen.

Pas als iedereen de kans
heeft gekregen om zich
te laten vaccineren en
er voldoende mensen
beschermd zijn, kunnen
we de maatregelen
loslaten.

je ernstig ziek wordt. Je draagt
bij aan de groepsimmuniteit
en helpt de verspreiding van
het virus te stoppen. Je laten
vaccineren is dus ontzettend
belangrijk. Niet alleen voor
jezelf, maar ook voor elkaar.

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Doe mee.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

?

VEELGESTELDE VRAGEN

Corona zette alles op pauze. Nog even
en we kunnen weer vooruit. Daarom

Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen over de vaccinatie. Hieronder vind je

zijn we gestart met vaccineren. Hoe

antwoorden op de meest gestelde vragen. Kijk voor meer info op laatjevaccineren.be.

meer mensen zich laten vaccineren

Of vraag je huisarts meer uitleg over de voordelen van vaccinatie.

tegen COVID-19, hoe beter. Vaccinatie
is de beste bescherming tegen het

Het vaccin is

coronavirus en de grootste garantie

veilig en

dat we opnieuw volop van het
leven kunnen genieten.
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vaccineren, doe je
omdat je leven je
lief is. En omdat
je je geliefden
graag ziet.

Waarom is het belangrijk om
je te laten vaccineren?

het zal goed
werken.

Je laten vaccineren, voorkomt dat je
COVID-19 (opnieuw) krijgt. Bovendien
bescherm je zo niet alleen jezelf,
maar ook je familie, collega’s,
vrienden en de kwetsbaren in je
omgeving. Want pas als meer dan
70% van de bevolking gevaccineerd
is, bereiken we groepsimmuniteit.
Door zoveel mogelijk mensen te
vaccineren, kunnen we de strenge
coronamaatregelen geleidelijk aan
versoepelen, opnieuw samenzijn,
onze geliefden omhelzen en
ons leven weer oppakken.

Wanneer kan je je laten vaccineren?
De volgorde van vaccineren in ons
land is niet lukraak bepaald, maar
gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten. De snelheid van de productie
en distributie van de vaccins laten niet
toe om iedereen tegelijk te vaccineren.
Daarom werden een aantal prioritaire
groepen bepaald. De meest kwetsbare
bevolkingsgroepen eerst, gevolgd door
de essentiële beroepen en daarna de
rest van de volwassen bevolking.
Het vaccin is veilig en
uitgebreid getest.
De ontwikkeling van het coronavaccin
kreeg wereldwijd de hoogste prioriteit.
De administratieve procedure is

Hoe werkt het vaccin
tegen COVID-19?
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem
waardoor je lichaam antistoffen
aanmaakt. Als je nadien met het virus
in contact komt, beschermen die
antistoffen je. Vergelijk het met een veilig
en comfortabel harnas dat je beschermt
tegen schadelijke indringers van buitenaf.
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Je laten

??

verkort, maar alle veiligheidsstappen
zijn gezet. Elk vaccin is uitgebreid
getest bij een grote groep mensen.
Ook oudere mensen en kwetsbare
personen zaten in die testgroep.
Alle vaccins doorlopen een uiterst strenge
goedkeuringsprocedure voor gebruik. De
Europese goedkeuring garandeert dat het
stuk voor stuk betrouwbare vaccins zijn.
Een studie van de Universiteit Antwerpen
wijst uit dat de Vlaming veel vertrouwen
heeft in de effectiviteit van de vaccins.
85% is hoopvol over de toekomstige
vaccins en 83% ziet vaccineren als een
doeltreffende strategie tegen COVID-19.
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Je krijgt een injectie in de bovenarm.
De vaccinatie neemt maar enkele minuten
in beslag.
6

Welke bescherming
biedt het vaccin?

Kan ik kiezen welk
vaccin ik krijg?
Nee, want dat zou het vaccinatieproces
alleen maar vertragen. Alle vaccins
zijn goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze
zijn dus allemaal veilig en werkzaam.
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Als ik ziek ben, kan ik me
dan laten vaccineren?
Als je milde symptomen hebt, kun je
je laten vaccineren. Als je echt ziek
bent of meer dan 38,5°C koorts hebt,
wordt de vaccinatie enkele dagen uitgesteld tot je je weer beter voelt. Vraag
zeker raad aan je huisarts of aan het
verzorgend personeel als je twijfelt.

Hoeveel dosissen
moet ik krijgen?
Dit hangt af van welk vaccin je toegediend krijgt. Van de meeste vaccins
heb je twee dosissen nodig, die met
een tussentijd van drie tot vier weken
toegediend worden. Om goed en langdurig beschermd te zijn, is het belangrijk
dat je beide dosissen ontvangt.

Zijn er bijwerkingen?
Dat kan, maar de meerderheid van
de bijwerkingen zijn mild en gaan
spontaan over, zoals een rode zwelling
op de injectieplaats, lichte koorts of
vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen
zoals een allergische reactie zijn
zeldzaam. Dergelijke reacties treden op
tussen vijf en tien minuten nadat het
vaccin is toegediend. Daarom wordt er
gevraagd om minstens vijftien minuten
na de vaccinatie te blijven, zodat je goed
opgevolgd wordt.

Studies waarbij meer dan 40.000
vrijwilligers gevaccineerd werden,
wijzen uit dat de eerste vaccins die we
in ons land toedienen, een zeer goede
bescherming bieden.
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Hoe wordt het vaccin
toegediend?
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Moet ik me nog laten vaccineren
als ik al COVID-19 heb gehad?
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als je
eerder al besmet was met COVID-19, kun je
opnieuw besmet raken en ernstig ziek
worden. Een vaccin beschermt
je daartegen.

