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                          Wat is het coronavirusvaccin?  
 

 

 

Elk woord dat in vet en blauw geschreven is  

zal op het einde van dit document uitgelegd worden.  
 

 

De informatie in dit document  

is gebaseerd op rapporten  

over het coronavirusvaccin  

in Europa.  

 

 

Dit document  

wilt je basisinformatie geven  

over het coronavirusvaccin.  
 

Vraag aan je eigen dokter  

om de details te horen te krijgen.  
 

Zo kan je te weten komen hoe  

en wanneer je het kan krijgen  

en je vragen bespreken.  

 
 Wat is het coronavirus?  

 
 

Het coronavirus is een virus  

dat begonnen is in 2019. 
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Het coronavirus heeft zich verspreid naar veel landen  

in Europa  

en over heel de wereld. 

 

Het coronavirus wordt ook wel COVID-19 genoemd. 

Dit is de naam van het virus. 

 

Het coronavirus maakt veel mensen ziek. 

Mensen met het coronavirus hebben: 

 

• koorts 

dit is een hoge lichaamstemperatuur 

• een droge hoest  
• kortademigheid 

 

 

 

Wanneer mensen heel ziek worden  

moeten ze naar het ziekenhuis.  
 

Ook sterven er veel mensen aan het coronavirus. 
 

 
 Omdat het coronavirus mensen heel ziek kan maken  

zijn veel winkels gesloten en  

moesten mensen thuis blijven.  

 

Dit noemt men een lockdown. 
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 Wat is een vaccin? 
 

 

Een vaccin is zoals een medicijn  

dat je helpt niet ziek te worden.  

 

De meeste mensen hebben al een vaccin. 
 

Misschien kreeg je bijvoorbeeld al:  

• een griepvaccin 

• een waterpokkenvaccin. 

 

 

Om een vaccin te krijgen  

krijg je een inspuiting met medicijn 

in je bovenarm.  

 

 

Met behulp van een spuit. 
Een spuit is een naald 

met een inspuiting met medicijn erin. 

 

 

Het doet maar een klein beetje pijn.  
 

Na een paar seconden  

voel je je weer goed. 
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 Wat is een coronavirusvaccin?  
 

 

Mensen die veel weten over coronavirus  

hebben samen gewerkt.  
 

Samen hebben ze een vaccin gevonden 

tegen het coronavirus. 

 
 Het vaccin helpt je lichaam  

tegen het coronavirus te vechten. 

 

Zo zal je niet heel ziek worden. 

 

 

Er zijn verschillende coronavirusvaccins  

die verschillende namen hebben. 

 

Maar alle coronavirusvaccins 

beschermen je tegen het coronavirus. 

 
 Waarom is het goed om het vaccin te hebben? 

 

 

Het is goed om het coronavirusvaccin te krijgen.  

 

Het vaccin zal jou en anderen beschermen  

zodat jullie niet ziek worden van het coronavirus.  
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Als je vragen hebt over het  

coronavirusvaccin 

kan je met je dokter praten.   

 Kan ik beslissen of ik het vaccin wil krijgen? 
 

 

Ja.  

Het is jouw keuze  

of je het vaccin wil krijgen.  
 

Dit betekent dat jij mag beslissen. 

Geen enkele persoon kan je dwingen  

het vaccin te krijgen. 

 

 

Als je niet zeker bent wat je moet doen 

praat dan met een persoon die je vertrouwt.  

 

Praat bijvoorbeeld met: 

• een goede vriend 

• je familie  
• je vertrouwenspersoon.  

 

 

Samen kan je  

praten over het coronavirusvaccin 

en nuttige informatie vinden.  

 

Zo kan je een beslissing nemen.  
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 Hoe kan ik het vaccin krijgen?  
 

 

Elk land heeft andere regels 

om een vaccin te krijgen. 

 

Je kan vragen aan je dokter  

of een persoon die je vertrouwt  

hoe je het vaccin in jouw land  

moet aanvragen en bestellen. 

 

 

In de meeste landen in Europa  

is het vaccin gratis. 

Dit betekent dat je er niet voor hoeft te betalen.  

 

Je kan je dokter vragen  

of het vaccin gratis is in jouw land. 

 
 Wanneer kan ik het vaccin krijgen? 

 

 

Het coronavirusvaccin 

is klaar voor mensen om het te krijgen. 

 

 

 

In veel landen  

krijgen de mensen die heel ziek worden  

van het coronavirus  

het vaccin als eerste. 

 

 



Pagina 7 
 

Dus maak je geen zorgen  

als je het nog niet gekregen hebt.  

Je zal het coronavirusvaccin krijgen  

wanneer het jouw beurt is.  

 
 Wat gebeurt er wanneer ik het vaccin krijg? 

 

 

Om het vaccin te krijgen  

moet je naar je dokter  

of een ziekenhuis gaan.  

 

 

 

Om het vaccin te laten werken  

moet je het vaccin 2 keer krijgen. 

 

 

 

 

Beide keren zal je het vaccin  

in je bovenarm krijgen.  
 

Met behulp van een spuit.  
 

 

Nadat je je eerste vaccin hebt gekregen  

moet je 4 weken wachten.  
 

Na 4 weken moet je weer naar de dokter gaan  

om het vaccin nog 1 keer te krijgen. 
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Nadat je het vaccin 2 keer gekregen hebt  

ben je beschermd.  

 

Vanaf nu  

zal je niet heel ziek worden  

als je het coronavirus krijgt.  

 
 Wat gebeurt er nadat ik het vaccin gekregen heb? 

 

 

Na het krijgen van het vaccin  
hebben sommige mensen pijn in hun spieren 

of een hoge lichaamstemperatuur 

Dit kan aanvoelen zoals koorts 

 

Dit noemen we bijwerkingen. 
 

 

Je een beetje ziek voelen na een vaccin is normaal 

als je je onwel voelt  

kan je met je dokter praten. 

 
 Kan ik stoppen met een masker te dragen  

na het krijgen van het vaccin? 
 

 

 Nee. 

 
Na het krijgen van het vaccin  
moet je een masker blijven dragen  

en de sociale afstand bewaren. 
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Dit is om jezelf en anderen te beschermen  

totdat veel mensen gevaccineerd zijn. 

 

 
  

Blauwe woorden uitgelegd 
 

 

Virus 

Een virus is heel klein 

je kan het niet zien met je oog. 

 

Een virus kan je ziek maken 

bijvoorbeeld zoals: 

• wanneer je de griep hebt 

• wanneer je een verkoudheid hebt. 

 

 

Inspuiting van medicijn  
Een inspuiting van medicijn  

is medicijn dat vloeibaar is   

het lijkt op water.  
 

Een inspuiting van medicijn 

past in een spuit.  

 

Met de spuit kan de dokter  

de inspuiting van het medicijn in je lichaam krijgen  

Zoals bijvoorbeeld het coronavirusvaccin. 
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Spuit 
Een spuit is een naald  

die dokters en verplegers gebruiken  

om mensen vaccins te geven.  

Of om medicijnen aan mensen toe te dienen. 

 

 

Sociale afstand bewaren 

Sociale afstand bewaren betekent  

uit de buurt te blijven van andere mensen.  

 

 

Dit is heel belangrijk  

want wanneer mensen te dicht bij elkaar zijn  

is het mogelijk om het coronavirus op te doen.  

 

 

Sociale afstand bewaren betekent  

dat we van elkaar weg moeten blijven.  

 

Uit de buurt blijven van andere mensen  

stopt het coronavirus  

nog meer mensen ziek te maken. 
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Contacteer ons: 
 

Inclusion Europe 

secretariat@inclusion-europe.org 

www.inclusion-europe.eu 

 

EASPD 

info@easpd.eu 

www.easpd.eu 
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