
Waarom vaccineren? 
 
Waarom moet ik mij laten vaccineren? (prikken) 
Een vaccin is een soort medicijn. 
Het beschermt ons tegen corona. 
Corona verspreidt zich niet verder als we vaccineren. 
 
Ik heb al corona gehad. 
Waarom zou ik mij dan laten vaccineren? 
Je kunt meer dan 1 keer corona krijgen. 
Het advies is daarom: 
Laat je toch vaccineren. 
Ook al heb je corona gehad. 
 
Moet ik betalen voor een vaccinatie? 
Nee. 
De vaccinatie tegen corona is gratis. 
 

Vragen over het vaccin 
 
Is het coronavaccin wel veilig? 
Ja, voor vaccins gelden strenge eisen. 
Een vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn. 
En het vaccin moet goed werken. 
 
Wat zit er eigenlijk precies in het vaccin? 
In een vaccin zitten dode of zwakke virusdeeltjes. 
Het zorgt ervoor dat je niet ziek wordt. 
Of minder erg ziek. 
We noemen dat: weerstand opbouwen. 
Je vindt meer informatie op www.Steffie.nl. 
 
Hoe lang werkt het vaccin? 
Dat weten we nu nog niet. 
 
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. 
 
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 injectie. 
Soms word je ook misselijk. 
 
Na een paar dagen heb je geen last meer van de prik. 
 
Werkt dit vaccin ook tegen een nieuw soort coronavirus? 
Het vaccin lijkt ook te werken tegen nieuwe soorten van corona. 
Er zijn verschillende vaccins. 
 
Welke krijg ik nu? 
Woon je op een locatie van Pluryn? 
Dan krijg je meestal het Pfizer vaccin. 
Woon je in een eigen woning? 
Dan krijg je meestal het Moderna vaccin. 
 
Zijn er wel genoeg vaccins? 
Medische bedrijven maken steeds nieuwe vaccins. 
Niet iedereen krijgt tegelijk het vaccin. 
De overheid bepaalt wie eerst een vaccinatie krijgt. 
 

Allerlei vragen over vaccineren. 

Over het vaccineren zelf. 

En vragen over na het vaccineren. 
 
Wanneer kan ik mij laten vaccineren? 
Dat weten we nog niet. 
Dat bepaalt de overheid. 
Jij krijgt die informatie zo snel mogelijk. 
 
Waar kan ik me laten vaccineren? 
Dat kan op verschillende manieren. 
In je woning of op een andere plek. 
Je krijgt er zo snel mogelijk informatie over. 
 
Waarom krijg ik 2 prikken? 
Het vaccin werkt pas na 2 prikken. 
Er zitten 3 tot 4 weken tussen de 1e en 2e prik. 
 
Kan je het corona virus krijgen tussen de 1e en 2e prik? 
Ja. 
Het vaccin werkt niet meteen. 
Het werkt pas 2 weken na de 2e prik. 
 



Wie gaat mij prikken?  
Verpleegkundigen, dokters-assistenten of de artsen. 
 
Doet de vaccinatie pijn? 
Je krijgt een prik in je arm. 
Dat kan een beetje pijn doen. 
 
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 je vertrouwt en jou gerust stelt. 
 
Ik ben gevaccineerd. 
Kan ik anderen nog besmetten? 
Dat weten we nu nog niet. 
Daarom blijven alle corona regels gelden. 
Ook als je gevaccineerd bent. 
 
Ik ben gevaccineerd. 
Kan ik dan nog besmet raken met corona? 
Ja, dat kan. 
Maar die kans is heel erg klein. 
Je wordt dan minder ziek door het vaccin. 
 
Ik ben gevaccineerd. 
Blijven de corona regels dan gelden? 
Ja. 
Voorlopig blijven de corona regels gelden. 

 Houd 1,5 meter afstand. 
 Was regelmatig je handen. 
 Zet ramen open. 
 Draag een mondkapje in winkels en openbare gebouwen. 

 
Ik ben gevaccineerd. 
Moet ik nog steeds 1,5 meter afstand houden? 
Ja. 
Voorlopig blijven de corona regels gelden. 
Dat betekent ook 1,5 meter afstand houden. 
 
Ik ben gevaccineerd. 
Moet ik nog steeds een mondkapje dragen? 
Ja. 
Voorlopig blijven de corona regels gelden. 
Dat betekent ook een mondkapje dragen in winkels en openbare gebouwen. 
 
Ik ben gevaccineerd. 
Ben ik dan ook meteen beschermd? 
Nee. 



Het vaccin werkt niet meteen. 
Het werkt pas 2 weken na de 2e prik.  
 
Er zijn meer vaccins. 
Mag ik kiezen welk vaccin ik wil? 
Nee. 
De overheid bepaalt welk vaccin iemand krijgt. 
We hebben daar geen keuze in. 
 
Wie krijgt als eerste het vaccin tegen Corona? 
Alle volwassen cliënten bij Pluryn. 
 

Wel of niet vaccineren 

Is het verplicht? 

Wie beslist? 
 
Is het vaccineren tegen het coronavirus verplicht? 
Nee. 
Het is niet verplicht om je te laten vaccineren. 
De overheid raad iedereen aan om het wel te doen. 
Ook Pluryn adviseert cliënten om de prik te halen. 
 
Mag ik zelf beslissen of ik wil vaccineren? 
Jij mag zelf beslissen. 
Want jij weet wat de voordelen en de nadelen zijn. 
 
Wie beslist er als ik dat niet zelf kan? 
Kun je niet zelf beslissen? 
Omdat je de voordelen en de nadelen niet kent? 
Jouw wettelijk vertegenwoordiger beslist dan. 
Je mag wel meedenken, als je dat kunt. 
 
Ik wil wel een vaccinatie. 
Maar als mijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers dat niet willen? 
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 persoonlijk begeleider om hulp bij het gesprek. 
 
Wat als ik me nog niet wil laten vaccineren? 
Vaccinatie is niet verplicht. 
Misschien komt er later nog een nieuwe kans. 
  



Ik wil echt geen prik. 
Kan iemand mij dwingen? 
Bespreek het met jouw wettelijke vertegenwoordiger en de regiebehandelaar. 
De uitkomst van het gesprek bepaalt wat er gebeurt.  
 
Mijn medebewoners vragen of ik gevaccineerd ben. 
Moet ik dat vertellen? 
Je hoeft dit niet te vertellen. 
 

Registratie 
 
Waarom schrijven jullie op dat ik gevaccineerd ben? 
Dat heeft 2 redenen. 
1. Soms krijg je 2 prikken. 
Dat moet hetzelfde vaccin zijn. 
We weten dan welk vaccin je de 1e keer kreeg. 
 
2. We schrijven in je medisch dossier welk vaccin je krijgt. 
Artsen kunnen in jouw medisch dossier kijken. 
Zij weten dan of je gevaccineerd bent. 
Bijvoorbeeld: als je een keer naar het ziekenhuis moet. 
 

Kinderen 
 
Krijgen kinderen en jongeren ook een vaccinatie? 
Volwassenen van 18 jaar en ouder krijgen eerst een vaccinatie. 
De vaccinatie van volwassenen begint 1 februari. 
Kinderen en jongeren krijgen het vaccin later. 
 

Nog vragen? 
 
Ik heb nog vragen. 
Aan wie kan ik die stellen? 
Praat met je begeleiders. 
Zij kunnen jou helpen met jouw vragen. 


