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Prik tegen corona 
Iedereen wil graag leven zonder corona.  

Een vaccin (prik) tegen corona is de belangrijkste stap naar een leven 

zonder coronaregels.  

Er komen meer vrijheden en minder coronaregels als veel mensen 

zich laten prikken. 

 

Een soort medicijn 

Een coronavaccin is een soort medicijn.  

Daardoor is de kans klein dat je ziek wordt van het coronavirus.  

Er zijn verschillende coronavaccins. 

Als je het wilt, krijg je één van deze vaccins. 

 

Veiligheid 

Er zijn strenge regels voor een vaccin. 

Er is gekeken of het vaccin veilig is. En of het goed werkt. 

Het vaccin is goedgekeurd.  

 

Meerdere prikken 

Het vaccin is geen pil maar een vloeistof.  

Je krijgt het vaccin via een prik.  

Het vaccin werkt pas als je 2 keer een prik hebt gehad.  

Tussen de 1e en 2e prik zitten 3 weken.  

Je bent 2 weken na de 2e prik goed beschermd. 

Je kunt na de prik spierpijn krijgen.  

Of je even niet lekker voelen. 

 

Heb jij al corona gehad? 

Dan kun je nog een keer corona krijgen. 

Daarom is het advies om toch te vaccineren. 

 

Wanneer ben je aan de beurt? 

De eerste vaccins zijn gezet. 

Er zijn niet meteen genoeg vaccins voor iedereen.  

De overheid bepaalt wie eerst mag.  

Cliënten die wonen bij Gors zijn als een van de eerste mensen in 

Nederland aan de beurt.  

Je krijgt dan van de huisarts of Gors-verpleegkundige de prikken. 

Het is nog niet bekend wanneer dit precies is.  

 

Vaccineren is vrijwillig 

Je laten vaccineren is vrijwillig.  

Je mag zelf kiezen of je wel of geen vaccin wilt.  

Dan geef je toestemming met een formulier. 

De overheid raadt de prikken aan.  

Als genoeg mensen zich laten vaccineren, krijgen we steeds meer 

vrijheid en minder coronaregels. 
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Meer informatie 

De overheid geeft informatie op  www.coronavaccinatie.nl.   

Op https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-

1.html vind je eenvoudige uitleg over vaccineren in een filmpje. 

Ook op onze website vind je meer informatie: 

https://www.gors.nl/informatie-over-corona-voor-clienten/ 

 

Vragen? 

Woon je bij Gors? 

Stel je vragen aan je zorgregisseur. 

Woon je thuis en word je door Gors begeleid? 

Stel je vragen aan je thuisbegeleider of jobcoach. 

Woon je bij een andere instelling?  

Stel je vragen aan je contactpersoon van die instelling. 
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