Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf
en de patiënten.
MEER INFORMATIE OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

Als zorgmedewerker ben je van
dichtbij betrokken bij de strijd
tegen het coronavirus. Om jezelf
en je patiënten te beschermen
behoor je tot een van de
prioritaire groepen om het vaccin
te krijgen. Net als je 500.000
collega-zorgverstrekkers.

Hoe meer mensen zich laten
vaccineren tegen COVID-19, hoe
beter. Vaccinatie is de beste
bescherming tegen het coronavirus
en de grootste garantie dat
we in 2021 opnieuw volop van
het leven kunnen genieten.
Wie mag zich eerst laten vaccineren?
De volgorde van vaccineren in ons land is
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
De eerste vaccins zijn voor bewoners en
personeelsleden van woonzorgcentra.
Daarna volgen bewoners en personeelsleden van andere zorgvoorzieningen voor
kwetsbare personen, zorgverleners in de
ziekenhuizen en in je buurt, zoals je huisarts. In een latere fase gaan we iedereen
vaccineren, dus ook bij andere doelgroepen.

Waarom is het zo belangrijk dat
jij snel wordt gevaccineerd?
Door het zorgpersoneel te vaccineren kan
jij jezelf en je patiënten beschermen.
Zo zorgen we ervoor dat de hoge
werkbelasting voor jou en je collega’s
afneemt en dat de zorg overeind blijft.

Veilig en uitgebreid getest
De ontwikkeling van het coronavaccin kreeg
wereldwijd de hoogste prioriteit. De administratieve procedure is verkort, maar alle
veiligheidsstappen zijn gezet en elk vaccin is
uitgebreid getest bij een grote groep mensen.
Alle vaccins doorlopen een uiterst strenge
goedkeuringsprocedure voor gebruik. De
Europese goedkeuring garandeert dat het
stuk voor stuk betrouwbare vaccins zijn.

allemaal samen moeten

VEELGESTELDE
VRAGEN

doen. Als zorgverlener

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19?

vervul je een sleutelrol.
Door je te laten

Het vaccin stimuleert je immuunsysteem
waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt
om de virusdeeltjes te bestrijden.

vaccineren en anderen

Hoe goed beschermt het vaccin?

te wijzen op het

Studies waarbij 40.000 vrijwilligers gevaccineerd werden, wezen uit dat de eerste
vaccins die we in ons land toedienen,
voor meer dan 90% werkzaam zijn.

COVID-19 de wereld
uithelpen is iets wat we

belang ervan, maak
je écht het verschil.

Hoe wordt het vaccin toegediend?
Je krijgt een injectie in de bovenarm. De
vaccinatie neemt maar enkele minuten in beslag.

Hoeveel dosissen moet ik krijgen?

Jij maakt een verschil
Meer dan 70% van de bevolking moet
zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken. Door je te
laten vaccineren bescherm je mensen
die niet gevaccineerd mogen worden.
Zo voorkomen we nog meer
overlijdens door het coronavirus
en een nieuwe overbelasting van
ons gezondheidssysteem.
Een brede vaccinatie zorgt er ook voor
dat we de strenge coronamaatregelen
binnen afzienbare tijd zullen kunnen
loslaten. Dat we weer opgelucht kunnen
ademhalen. Opnieuw kunnen samenzijn,
onze geliefden kunnen omhelzen en
ons leven weer kunnen oppakken.

Van de meeste vaccins heb je twee dosissen
nodig, die met een tussentijd van drie tot vier
weken toegediend worden. Om beschermd
te zijn, is het belangrijk dat je beide dosissen
toegediend krijgt. Bij de eerste inenting verneem je wanneer je de tweede dosis krijgt.

Zijn er bijwerkingen?
Dat kan, maar ernstige bijwerkingen zoals een
allergische reactie zijn zeldzaam. Dergelijke
reacties treden op tussen vijf en tien minuten
nadat het vaccin is toegediend. Ze zijn goed
behandelbaar. Daarom vragen we je om na
de vaccinatie nog een kwartiertje in de buurt
te blijven. Dan kunnen we je goed opvolgen.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
Nee, want dat zou het vaccinatieproces
alleen maar vertragen. Bovendien zijn alle
vaccins goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze
zijn dus allemaal veilig en werkzaam.

V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

WAT NA DE VACCINATIE?
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om nog
een tijdje de coronamaatregelen te volgen. Dat betekent:

was je handen

denk aan kwetsbare
mensen

hou afstand

doe je activiteiten
liefst buiten

gebruik een
mondmasker

beperk je nauwe
contacten

Ik zorg voor mezelf en
voor de anderen

Pas als iedereen de kans
heeft gekregen om zich
te laten vaccineren en
er voldoende mensen
beschermd zijn, kunnen
we de maatregelen
loslaten.
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Met vaccinatie voorkom je dat
je ernstig ziek wordt én red
je levens. Je draagt bij aan de
groepsimmuniteit en helpt de
verspreiding van het virus te
stoppen. Je laten vaccineren
is dus ontzettend belangrijk.
Niet alleen voor jezelf, maar
ook voor elkaar. Doe mee.

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

