
Vaccinatie tegen corona
Een vaccin tegen corona beschermt 
je tegen het coronavirus. Je kan 
dus niet meer heel erg ziek worden 
van het coronavirus. Uiteindelijk 
bescherm je dan ook jouw 
familie, vrienden en de mensen 
om je heen.

Als meer mensen het vaccin 
hebben gekregen worden minder 
mensen ziek. Krijg je de prik? 
Dan is de kans dat je daarna nog 
erg ziek wordt van het coronavirus 
heel klein.

Je mag zelf weten of je het vaccin 
neemt of niet. Het vaccin is voor 
niemand verplicht. De prik is gratis.  
Iedereen heeft recht op een vaccin, 
ook als je geen BSN nummer hebt.

De regels voor vaccins zijn in 
Nederland erg streng. De vaccins 
zijn erg goed getest op duizenden 
mensen. De kans op ernstige 
bijwerkingen is heel erg klein. 

Nederlands, juli 2021



Het vaccin krijg je door een prik 
in je bovenarm. Jij wordt met 
het vaccin van Janssen geprikt. 
Dit vaccin werkt goed na één prik. 

Er gaat veel informatie rond over 
de vaccins. Niet alle informatie 
is waar. Laat je goed informeren 
met  betrouwbare informatie, 
dan kan je een eigen keuze maken. 

Weet je dat
• Je kunt de prik ook anoniem halen. Je hoeft je naam niet op te geven. Als je geen 

BSN-nummer hebt, wordt een anoniem BSN-nummer voor je aangemaakt. 
• Wel moet je een gezondheidsverklaring invullen van tevoren. Dat kan anoniem. 

De gezondheidsverklaring is in meerdere talen op de priklocatie beschikbaar. 
• Als je zwanger bent, geef dit dan van tevoren aan. Het Janssen-vaccin is niet 

geschikt voor vrouwen die zwanger zijn. Andere vaccins zijn dit wel. 
• Heb je medische vragen, stel die dan aan de arts die op de priklocatie aanwezig is.

Wees niet bang, je kunt de prik veilig halen 
• De politie voert geen controles uit op de vaccinatielocaties. 
• Je wordt niet opgepakt. Er is geen contact met de IND of politie  

(niet op de priklocatie en niet via het datasysteem).

Zie ook
• www.coronavaccinatie.nl
• helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/

brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin
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