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Waarom vaccineren  

1 Waarom moet ik mij laten 

vaccineren (prikken)? 

Een vaccin is een soort medicijn.  

Het beschermt ons tegen het virus.  

Vaccineren zorgt dat de verspreiding van het 

coronavirus stopt. 

2 Ik heb al corona gehad. Waarom 

zou ik mij dan laten vaccineren? 

Je kunt meer dan één keer corona krijgen. 

Daarom is het advies om toch te vaccineren. Ook al 

heb je corona gehad. 

3 Moet ik betalen voor een 

vaccinatie? 

Nee. 

De vaccinatie is gratis. 

 

   

 Vragen over het vaccin  

4 Is het vaccin wel veilig? Ja.  

Voor vaccins gelden strenge eisen.  

Een vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn. 

En het vaccin moet goed werken. 

Het vaccin is uitgebreid getest. 

5 Wat zit er precies in het vaccin? In een vaccin zitten dode of verzwakte 

virusdeeltjes.  

Het zorgt ervoor dat je niet ziek wordt.  

Of minder erg ziek. 

We noemen dat weerstand opbouwen. 

Op www.Steffie.nl vindt je informatie over corona 

en vaccineren. 

6 Hoe lang werkt het vaccin? Dat weten we nog niet. 

7 Kan je ziek worden van het 

vaccin? 

Het kan wel, maar dat hoeft niet.  

Je kunt na de prik spierpijn of hoofdpijn krijgen. 

Of je even niet lekker voelen. 

8 Heeft het vaccin bijwerkingen? 

 

Ja, maar niet iedereen krijgt bijwerkingen. 

Deze bijwerkingen kan je krijgen: 

- vermoeidheid 

- hoofdpijn 

- spierpijn 

- gewrichtspijn 

- lichte koorts 

- rillingen 

- pijn op de plek van de prik  

Soms ook misselijkheid. 

 

Na een paar dagen heb je geen last meer van de 

prik. 

8 Werkt het vaccin ook tegen een 

nieuw soort coronavirus? 

Het vaccin lijkt ook te werken tegen nieuwe soorten 

van het coronavirus.  
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9 Er zijn verschillende vaccins, 

welke krijg ik? 

Dat weten we nog niet. 

We vertellen hier meer over als we dat weten. 

10 Er worden steeds nieuwe 

vaccins gemaakt.  

Ben ik beter beschermd als ik 

die ook krijg? 

Nee, de bescherming blijft hetzelfde.  

Dat is voor alle vaccins hetzelfde. 

 

 

11 Zijn er wel genoeg vaccins? Er worden steeds nieuwe vaccins gemaakt. 

Niet iedereen wordt tegelijk gevaccineerd. 

De overheid bepaalt wie het eerst gevaccineerd 

wordt. 

 

   

 Allerlei vragen over vaccineren.  

Over het vaccineren zelf. 

En vragen over na het 

vaccineren. 

 

12 Wanneer kan ik mij laten 

vaccineren? 

Dat weten we nog niet. 

Dat bepaalt de overheid. 

Jij krijgt die informatie zo snel mogelijk.  

 

13 Waar kan ik me laten 

vaccineren? 

Dat kan op verschillende manieren. 

In je woning of op een andere plek. 

Waar jij je kunt laten vaccineren? 

Daar krijg je zo snel mogelijk informatie over. 

 

14 Waarom krijg ik 2 prikken?  Het vaccin werkt pas als je 2 keer een prik hebt 

gehad.  

Tussen de 1e en 2e prik zit 3 tot 4 weken. 

15 Kan je het coronavirus krijgen 

tussen de eerste en tweede 

prik? 

Ja.  

Het vaccin werkt niet meteen. 

Het werkt pas 2 weken na de 2e prik. 

16 Wie gaat mij prikken? Je huisarts.  

17 Doet de vaccinatie pijn? Je krijgt een prik in je arm. 

Dat kan een beetje pijnlijk zijn. 

18 Ik ben een beetje bang voor het 

prikken. 

 

Ben je bang voor de prik? 

Praat erover met je begeleiders. 

Je mag altijd iemand vragen om erbij te zijn. 

Iemand die jij vertrouwt en je gerust stelt. 

19 Kan ik anderen nog besmetten 

als ik gevaccineerd ben? 

Dat weten we nog niet.  

Daarom blijven alle coronaregels gelden. 

Ook als je gevaccineerd bent. 

20 Als ik gevaccineerd ben, kan ik 

dan nog besmet raken met het 

coronavirus? 

Ja, dat kan.  

Maar die kans is heel erg klein. 

Door het vaccin, word je er minder ziek van. 

21 Blijven de coronaregels gelden Ja. 
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als ik gevaccineerd ben? Voorlopig blijven de coronaregels gelden.  

Houd 1,5 meter afstand. 

Was regelmatig je handen. 

Zet ramen open. 

Draag een mondkapje in winkels en openbare 

gebouwen. 

22 Moet ik nog steeds 1,5 meter 

afstand houden als ik 

gevaccineerd ben? 

Ja. 

Voorlopig blijven de coronaregels gelden. Dat 

betekent ook 1,5 meter afstand houden.  

23 Moet ik nog steeds een 

mondkapje op hebben als ik 

gevaccineerd ben? 

Ja. 

Voorlopig blijven de coronaregels gelden. Dat 

betekent ook een mondkapje dragen in winkels en 

openbare gebouwen. 

24 Als ik gevaccineerd ben, ben ik 

dan ook meteen beschermd? 

Nee. 

Het vaccin werkt niet meteen. 

Het werkt pas 2 weken na de 2e prik. 

25 Als er straks een ander vaccin 

komt, mag ik dan kiezen welke 

ik wil? 

 

Nee.  

De overheid bepaalt welke vaccin iemand krijgt. 

We hebben daar geen keuze in. 

26 Wie krijgt als eerste het vaccin 

tegen corona?  

Alle medewerkers die in de zorg werken. 

Dus ook de medewerkers van Gors.  

Medewerkers kunnen ook kiezen om de prikken 

niet te nemen. 

27 Waarom worden 

zorgmedewerkers als eerste 

gevaccineerd?  

 

De overheid bepaalt wie er als eerste gevaccineerd 

wordt. 

Zorgmedewerkers die gevaccineerd zijn kunnen jou 

minder snel besmetten. 

En ze worden minder ziek door corona. 

 

   

 Wel of niet vaccineren 

Is het verplicht? 

Wie beslist? 

 

28 Is het vaccineren tegen het 

coronavirus verplicht? 

Nee. 

Het is niet verplicht om je te laten vaccineren.  

De overheid raadt iedereen aan om het wel te 

doen.  

 

29 Mag ik zelf beslissen of ik wil 

vaccineren? 

 

Jij mag zelf beslissen. 

Want jij weet wat de voordelen en de nadelen zijn. 

 

30 Wie beslist er als ik dat niet zelf 

kan? 

Jij kunt niet zelf beslissen. 

Want jij weet niet wat de voordelen en de nadelen 

zijn. 

Jouw wettelijk vertegenwoordiger beslist.  



 

 

 

Vaccinatie corona  

vragen & antwoorden 

in eenvoudige taal   

 Pagina 4 van 5 

Jij mag wel meedenken, als je dat kunt. 

31 Ik wil wel gevaccineerd worden.  

Maar mijn ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers willen dat 

niet? 

Een wettelijk vertegenwoordiger moet altijd met jou 

overleggen. 

Dus praat samen over het wel of niet vaccineren.  

Samen nemen jullie de juiste beslissing.  

Vraag jouw zorgregisseur, thuisbegeleider of 

jobcoach om hulp bij het gesprek. 

32 Wat als ik me nu nog niet wil 

laten vaccineren? 

 

Vaccinatie is niet verplicht.  

Misschien komt er later nog een nieuwe kans als je 

het later dit jaar wel wilt.  

33 Ik wil echt niet geprikt worden. 

Kan ik gedwongen worden? 

Bespreek het met jouw wettelijke 

vertegenwoordiger en je zorgregisseur, 

thuisbegeleider of jobcoach. 

De uitkomst van het gesprek bepaalt wat er gaat 

gebeuren. 

Niemand kan je dwingen. 

34  Wat doet Gors als ik mij niet 

laat vaccineren? 
Vaccineren is een eigen keuze. Niemand mag je 

verplichten. Niemand mag je dwingen, dus ook 

Gors niet. Waarvoor je ook kiest, we blijven je 

begeleiden zoals we dat met jou en/of je 

vertegenwoordiger hebben afgesproken. Voorlopig 

moet iedereen zich aan de maatregelen blijven 

houden, of je nu gevaccineerd bent of niet.  

36 Mijn medebewoners willen 

weten of ik gevaccineerd ben. 

Moet ik dat vertellen?  

Je hoeft dit niet te vertellen.  

Dit mag je voor jezelf houden als je dat wilt. 

   

 Registratie   

37 Waarom wordt er vastgelegd dat 

ik gevaccineerd word? 

 

Dat heeft 2 redenen. 

 

1. Soms krijg je 2 prikken.  

Dat moet hetzelfde vaccin zijn. 

Het helpt ons als we weten welk vaccin je de eerste 

keer hebt gekregen. 

 

In je medisch dossier wordt opgeschreven welk 

vaccin je krijgt.  

Artsen kunnen in jouw medisch dossier kijken.  

Dan weten zij of je gevaccineerd bent. 

Bijvoorbeeld: als je een keer naar het ziekenhuis 

moet. 

 

38 Wat doet het RIVM met mijn 

gegevens? 

Als je gevaccineerd bent, geeft de GGD dit door aan 

het RIVM. 

Dat gebeurt alleen als je dat goed vind.  

Je geeft toestemming met een formulier. 
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De gegevens worden gebruikt voor allerlei dingen. 

Bijvoorbeeld voor onderzoek of het vaccin goed 

werkt. 

Als er bijwerkingen zijn, kun je worden 

gewaarschuwd. 

Ook kan het RIVM zien hoeveel mensen zijn 

gevaccineerd. 

Dan kunnen de coronaregels misschien minder 

streng worden. 

 

Meer informatie kun je vinden op 

https://www.gors.nl/wp-content/uploads/Wat-

doet-het-RIVM-met-mijn-gegevens.pdf 

 Kinderen  

      39 Worden kinderen ook 

gevaccineerd? 

Alleen volwassenen van 18 jaar en ouder 

gevaccineerd.  

Misschien worden later kinderen ook gevaccineerd. 

   

 Nog vragen?  

40 Ik heb nog vragen. Aan wie kan 

ik die stellen?  

Praat met je je zorgregisseur, thuisbegeleider of 

jobcoach. 

Hij of zij kan jou helpen met jouw vragen. 
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