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Wanneer laat je je kind vaccineren tegen corona?
Deze keuzehulp gaat uit van overwegingen die een rol kunnen spelen 

bij de keuze om jouw kind al dan niet te laten vaccineren. 

Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/kinderen-keuzehulp

Je kind geen corona-infectie hee� gehad 
maar je je geen zorgen maakt over de 
zeer kleine kans op ernstige gevolgen als 
jouw kind corona zou krijgen.

Het belang van een vaccinatie 
is voor je kind klein als:

Het belang van een vaccinatie 
is voor je kind aanwezig als:

Je kind bewezen of zeer waarschijnlijk 
een corona-infectie hee� gehad.

Je kind niet kwetsbaar is door onder-
liggende aandoeningen of een ernstige 
afweerstoornis.

Je kind geen kwetsbare naasten hee� 
(zoals een broer of zus, ouders of opa 
en oma) die niet zijn gevaccineerd en 
onderliggende aandoeningen, een 
ernstige afweerstoornis of een hoge 
lee�ijd hebben.

Je kind geen corona-infectie hee� gehad 
en je je zorgen maakt over:

• de zeer kleine kans op ziekenhuis-
opname door een corona-infectie, of; 

• de zeer kleine kans op een ernstige 
ontstekingsreactie MIS-C ná een 
corona-infectie.

Je kind kwetsbaar is door onder-
liggende aandoeningen of een ernstige 
afweerstoornis.

Je kind kwetsbare naasten hee� 
(zoals een broer of zus, ouders of opa 
en oma) die niet zijn gevaccineerd en 
onderliggende aandoeningen, een 
ernstige afweerstoornis of een hoge 
lee�ijd hebben.

De keuzehulp is gebaseerd 
op twee uitgangspunten:

1. Vaccinatie is vrijwillig. 
• Ouders kiezen zelf of ze hun kind laten vaccineren.

2. De kindvaccinatie is veilig. 
• Kinderen krijgen het BioNTech/P�zer-vaccin in aangepaste kinderdosering.

• Bij Amerikaans onderzoek naar de werking van het BioNTech/P�zer-vaccin onder 1500 basisschool-
kinderen in de lee�ijd van 5 tot en met 11 jaar zijn geen ernstige bijwerkingen opgetreden.  

• Gegevens uit de VS laten zien dat van ruim 8,7 miljoen vaccinaties bij kinderen van 5 tot en met 
11 jaar zeer zelden ernstige bijwerkingen zijn gemeld. 

• Langetermijn bijwerkingen zijn nog onbekend, maar worden niet verwacht.


