
Het coronavirus is erg besmettelijk. Veel mensen worden er ziek van. Soms moeten 
ze zelfs naar het ziekenhuis. Ook overlijden er mensen aan het coronavirus. 
De regering heeft veel vaccins gekocht. Hierdoor kan iedereen zich laten 
vaccineren.  Een vaccin beschermt mensen tegen ziekte.  Na het krijgen van het 
coronavaccin is de kans dat je corona krijgt heel klein. 

De bedoeling van het vaccin is dat je niet meer ziek wordt. Ook ben je niet meer besmettelijk als je 
een vaccin gekregen hebt. Je kunt dan andere mensen niet meer ziek maken. Als veel mensen een 
vaccin gekregen hebben, kunnen de coronamaatregelen minder worden. Dan zijn er weer dingen 
mogelijk die nu niet mogen.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan een vaccin krijgen. Als je aan de beurt bent om een vaccin te 
krijgen, krijg je een brief van je arts of de GGD. Het vaccin krijg je door een prik in je bovenarm. 
Soms moet je twee keer een prik krijgen. Je krijgt de prik van een arts of verpleegkundige. Als je in 
een woonvoorziening woont, is dat waarschijnlijk de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Als je 
thuis woont, krijg je de prik van je huisarts of de doktersassistente.

Als je het vaccin gekregen hebt, kan je soms een paar dagen spierpijn of koorts hebben. Dat zijn 
bijwerkingen. Heb je last van bijwerkingen? Bespreek dit dan met je familie, begeleider of arts.

Keuze
Je mag zelf kiezen of je een vaccin wilt krijgen of niet. Het is niet verplicht. Mensen denken niet 
allemaal hetzelfde over het krijgen van een vaccin.  

Wel
Je mag middelen die de Heere geeft, gebruiken om jezelf en anderen beschermen tegen het 
coronavirus.

Niet
Gezondheid en ziekte wordt door de Heere gegeven. De Heere bestuurt en leidt alle dingen.

Het is belangrijk goed na te denken over het krijgen van een vaccin. Praat hierover met mensen die 
je vertrouwt. Dit kunnen je ouders, broer of zus zijn. Maar ook een begeleider of een goede kennis.

Welk besluit je ook neemt: het is belangrijk te weten dat de Heere het moet zegenen!
Vraag aan de Heere of Hij Zijn zegen wil geven over de keuze die je maakt.

Als je nog meer wilt weten, kijk dan op:

www.reformatorischzorgloket.nl/vaccinatie

M� r informa� e
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Helpende Handen.
Je kunt dan in gesprek met een consulent van de persoonlijke dienstverlening.
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