
Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus? 
Blijf dan thuis als je ziek bent.
Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.
Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg.
Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten
hebt.
Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Het coronavirus gaat niet meer weg. Het blij� belangrijk om jezelf en mensen met een kwetsbare 
gezondheid te beschermen tegen ernstige ziekte door corona. Een coronaprik helpt daar goed bij. 

Welke coronaprik wordt mij
geadviseerd? 

Ik ben nog niet gevaccineerd
Haal de basisserie van de coronavaccinatie. Die bestaat uit 2 prikken met het oorspronkelijke vaccin van 
BioNTech/P�zer. Of 1 prik als je corona hebt gehad. Als je niet met een mRNA-vaccin geprikt wilt worden, 
kan je ook kiezen voor 2 prikken met Novavax of 1 prik met Janssen. Vanaf 3 maanden na de basisserie kun 
je een herhaalprik halen.

Ik heb de basisserie van de coronavaccinatie afgerond
Haal een herhaalprik met het vernieuwde mRNA-vaccin van BioNTech/P�zer vanaf 3 maanden na de laatste 
coronaprik of mogelijke coronabesme�ing. Als je om medische of persoonlijke redenen niet met een 
mRNA-vaccin geprikt kunt worden is een prik met Janssen of Novavax een alternatief.

Ik heb de basisserie en de herhaalprik gehad
Heb je na 18 september 2022 een herhaalprik gehaald? Dan ben je op dit moment voldoende beschermd 
tegen ernstig ziek worden door het coronavirus. Heb je na 18 september 2022 nog geen herhaalprik 
gehaald? Dan kan je dit alsnog doen. Je krijgt dan een herhaalprik met een vernieuwd vaccin. Deze 
beschermt tegen meer varianten van het coronavirus. 

Ik wil geen mRNA-vaccin (BioNTech/P�zer of Moderna)
Kies voor Janssen (vector-vaccin). Of voor Novavax (eiwit-vaccin). Dit zijn alternatieven als je niet met een 
mRNA-vaccin gevaccineerd wilt worden. Vaccinatie met Janssen is mogelijk vanaf 18 jaar. Vaccinatie met 
Novavax vanaf 12 jaar. Beide zijn alleen op afspraak te verkrijgen. 

Ik heb een ernstige afweerstoornis
Vraag aan je medisch specialist welke coronaprikken je nodig hebt. 

Coronaprik halen
Voor de basisserie bel met 0800 7070 of ga naar prikkenzonderafspraak.nl. 
Voor de herhaalprik ga je naar planjeprik.nl, prikkenzonderafspraak.nl of bel je met 0800 7070. 
Voor Novavax bel met 0800 0174. 
Voor Janssen bel met 0800 1295.

Meer informatie?
Op coronavaccinatie.nl staat 
welke coronaprik jou wordt 
geadviseerd en hoe en wanneer 
je deze kan halen. 

Twijfels, zorgen of vragen?
Maak dan gebruik van de 
website mijnvraagovercorona.nl. 
Of bel met het telefoonnummer 
0800 7707707 voor een gesprek 
met een ona�ankelijke 
zorgprofessional. 
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Volg de adviezen om luchtweginfecties te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent.




