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Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor het coronavaccin.
Door het coronavaccin hopen we dat je geen corona meer krijgt.
Het coronavaccin werkt pas als je twee prikken hebt gehad.
Tussen de prikken zit een aantal weken.
Een begeleider, arts of verpleegkundige zal de prik geven.
Er is een kleine kans dat je je na de prik niet lekker voelt.
Hieronder nog veel meer antwoorden op vragen:
Hoe werkt het coronavaccin?
1
Is het coronavaccin veilig?
2

Kan ik na de 1e prik nog
corona krijgen?

3

Kan ik na de 2e prik nog
corona krijgen?

4

Zijn er wel genoeg
vaccins?

5

Wat zit er in het vaccin?

6

Werkt dit vaccin ook
tegen een nieuw soort
virus?
Er zijn verschillende
soorten vaccins. Welke
krijg ik?
Mag ik zelf kiezen welk
soort vaccin ik krijg?

7
8
9

Waar kan ik me laten
vaccineren?

Ja. Een vaccin is veilig. Pas na strenge
controle mag het gebruikt worden. Het
moet goed werken.
Ja. Het vaccin werkt niet meteen. Na de
2e prik duurt het nog 2 weken voordat
je zo goed mogelijk beschermd bent.
Ja. 2 weken na de 2e prik werkt het
vaccin helemaal. Zelfs daarna kun je
corona krijgen. De kans is heel klein en
je zult veel minder ziek worden.
Er worden steeds nieuwe vaccins
gemaakt. Niet iedereen krijgt de
vaccins tegelijk. De overheid bepaalt
wie wanneer aan de beurt is.
In het vaccin tegen corona zit een heel
klein stukje van het coronavirus.
Hierdoor bouw je weerstand op tegen
het coronavirus.
Het zorgt ervoor dat je van corona niet
of minder ziek wordt.
Het vaccin lijkt ook te werken tegen
nieuwe soorten van het coronavirus.
Dat weten we nog niet.
Nee. Dat bepaalt de overheid.
Dat kan op je woning zijn of op een
andere plek. We weten dat nu nog niet.
Je hoort het zo snel mogelijk.
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Ik ben gevaccineerd. En dan?
10 Moet ik me nog aan de
coronamaatregelen
houden als ik
gevaccineerd ben?
• 1,5 meter afstand
houden.
• regelmatig je handen
wassen hoesten en
niezen in de elleboog.
• ramen open zetten
een mondkapje dragen in
winkels en openbare
gebouwen.
11 Hoe lang werkt het
vaccin?
12 Kan ik anderen nog
besmetten als ik
gevaccineerd ben?
Is vaccineren verplicht?
13 Moet ik me laten
vaccineren?
14

15

16

Mijn wettelijk
vertegenwoordiger neemt
altijd beslissingen. Wat
nu?
Ik wil me nu nog niet
laten vaccineren.
Misschien later wel. Kan
dat?
Ik wil echt niet geprikt
worden. Kan iemand me
dwingen?

Ja.
Voorlopig blijven de coronaregels
gelden.

Dat weten we nog niet.
Dat weten we nog niet.
Daarom moet iedereen zich aan de
coronamaatregelen blijven houden.

Nee. Je mag zelf beslissen.
De overheid en Siza vinden het wel fijn
als je het doet.
Maar je mag het zelf beslissen.
Jouw wettelijk vertegenwoordiger
beslist dan ook over het coronavaccin.
Je mag wel meedenken, als je dat kunt.
Samen kun je hierover overleggen.
Vaccinatie is niet verplicht.
Misschien komt er later nog een nieuwe
kans.
Bespreek het met je wettelijk
vertegenwoordiger en je
regiebehandelaar. Samen komen jullie
tot een besluit.
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Andere vragen
17 Ik heb al corona gehad.
Moet ik me dan nog laten
vaccineren?
18
19
20

21

22

Je kunt meer dan één keer corona
krijgen. Daarom is het advies om toch
te vaccineren. Ook al heb je corona
gehad.
Moet ik geld betalen om
Nee.
me te laten vaccineren
De vaccinatie tegen het coronavirus is
tegen corona?
gratis.
Doet de prik pijn?
Je krijgt een prik in je arm.
Dat kan een beetje pijnlijk zijn.
Ik ben een beetje bang
Praat erover met je begeleiders.
voor het prikken.
Je mag altijd iemand vragen om erbij te
zijn. Iemand die jij vertrouwt en die je
gerust stelt.
Mijn medebewoners willen Je hoeft dit niet te vertellen.
weten of ik gevaccineerd
Dit mag je voor jezelf houden als je dat
ben. Moet ik dat
wilt.
vertellen?
Er wordt vastgelegd dat ik Je krijgt 2 prikken. Dat moet hetzelfde
gevaccineerd ben.
vaccin zijn. In je medisch dossier wordt
Waarom?
opgeschreven welk vaccin je krijgt. Zo
weet je zeker dat je twee keer hetzelfde
vaccin krijgt.
Ook artsen kunnen in jouw medisch
dossier kijken. Daardoor weten ze of je
gevaccineerd bent. Dat is handig als je
bijvoorbeeld een keer naar het
ziekenhuis moet.

Wil je meer informatie? Heb je nog vragen?
•
•
•

Via de link qrco.de/coronavaccin of qr-code
zie je een filmpje over vaccineren
Heb je de informatie op www.siza.nl/corona al gelezen?
Praat eens met je begeleider. Hij/ zij kan je ook helpen met je vragen.

