
Wil jij ook veilig en zonder zorgen op bezoek gaan bij je grootouders of familie? Dat kan als 
iedereen zich laat vaccineren. Als iedereen een vaccin krijgt, bereiken we groepsimmuniteit. 
Zo zorgen we er samen voor dat nieuwe varianten geen kans krijgen om zich te verspreiden. 
Laat je vaccineren en bescherm jezelf én je omgeving. Zo kan je leven terug als vroeger zijn.

Wij hebben je nodig!
Vaccineren is de snelste manier om het coronavirus te 
overwinnen. Jonge mensen hebben vaak geen symptomen 
maar komen veel in contact met andere mensen. Zo 
kunnen ze nieuwe varianten verspreiden. En ook jonge en 
gezonde mensen kunnen ziek worden van corona.

Laat je vaccineren via je school
Ben je nog niet gevaccineerd? Je krijgt de kans om je te 
laten vaccineren via een vaccinatie-actie op school. Dit is 
gemakkelijk, snel en gratis.

Ben je nog geen 16?* Breng dan een geschreven 
toestemming mee van je ouders of voogd.
Je ouders of juridische voogd moeten akkoord zijn met je 
vaccinatie als je nog geen 16 bent. Je krijgt een brief mee 
van je school. Die moet je thuis laten ondertekenen. Breng 
de brief zeker mee naar het vaccinatiemoment.

*Indien je les volgt aan een Franstalige school, kan het zijn dat je toestemming 
van je ouders nodig hebt tot en met de leeftijd van 17 jaar. Je school houdt je 
hierover op de hoogte. 

…er in België 787.058 jongeren zijn 
die zich mogen laten vaccineren? 
Dat is meer dan 15 keer het 
Heizelstadion of meer dan 3000 
Brusselse Kinepoliszalen vol 
leeftijdsgenoten die samen het 
virus helpen stoppen.

…bij het begin van dit 
schooljaar al 64% van de 
12-17 jarigen een eerste 
vaccin kreeg, in heel 
België?

VEILIG SAMEN STUDEREN, 
IK LAAT ME VACCINEREN

Veilig en zonder zorgen 
op bezoek gaan bij je 
grootouders en familie 

Met vrienden afspreken en je 
samen amuseren

Opnieuw volop sporten en 
je andere hobby’s in groep 
beoefenen

Normaal naar school gaan

Vlot op reis kunnen gaan 
zoals vroeger

Maatregelen in Brussel 
versoepelen

BRU-VAX
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Er worden veel fabels verteld over het 
coronavirus. De coronavaccins zijn 
veilig en werken goed. Ze zijn getest 
op tienduizenden mensen. Het virus 
maakt deel uit van de familie van 
de SARS-virussen. Wetenschappers 
hebben jaren ervaring met mRNA 
en vaccins tegen SARS-virussen. 
Labo’s wereldwijd hebben voorrang 
gegeven aan het coronavaccin. De 
onderzoekers hebben geen stappen 
overgeslagen: alle tests en controles 
zijn gebeurd.

Je kunt het coronavirus nog altijd 
krijgen en doorgeven. Maar de kans 
dat je besmet raakt en iemand anders 
besmet is veel kleiner dan voor je 
vaccinatie. Je wordt er zelf minder of 
niet meer ziek van.

Ja, tot bijna iedereen gevaccineerd is 
en het virus minder kans heeft zich te 
verspreiden moet je de maatregelen 
blijven volgen.

Van het vaccin kan je geen corona 
krijgen. Je arm kan een beetje 
rood zien of stijf aanvoelen. Na je 
vaccinatie kan je je wat moe voelen of 
koorts hebben. Met een pijnstiller en 
wat rust gaat dit na een paar dagen 
vanzelf over. In heel uitzonderlijke 
gevallen kan je een allergische 
reactie vertonen kort na je prik. 
Daarom moet je een tijdje wachten 
in een wachtzaal. Zo kan het medisch 
personeel je meteen helpen als je je 
niet goed voelt.

Nee, helaas niet. Ook als je eerder al 
besmet was met corona, kun je na een 
tijdje weer besmet raken en mogelijk 
ziek worden. Het vaccin beschermt 
je langer en beschermt je bovendien 
beter tegen varianten van het virus.
Het vaccin is dus de veiligste en 
snelste manier om groepsimmuniteit 
te krijgen.

Je krijgt 2 prikken van het Pfizer of 
Moderna vaccin. Je tweede prik is 
even belangrijk als je eerste. Pas 7 
à 10 dagen na de tweede prik ben 
je helemaal beschermd. De prikken 
doen helemaal geen pijn.

De meeste mensen die nu in het 
ziekenhuis liggen zijn niet of niet 
volledig gevaccineerd. Er liggen 
in verhouding meer mensen in 
Brussel in het ziekenhuis dan in de 
rest van het land. Dat komt omdat 
te weinig mensen in Brussel zich 
laten vaccineren tegen corona. Het 
vaccin is de enige manier om jezelf 
en je omgeving te beschermen tegen 
zware ziekte. 

IS HET VACCIN VEILIG VOOR 
JONGEREN?

KAN IK NA MIJN TWEE PRIKKEN 
NOG ZIEK WORDEN EN MENSEN 
BESMETTEN?

MOET IK NA MIJN CORONAVACCIN 
NOG CORONAMAATREGELEN 
BLIJVEN VOLGEN?

KAN IK ZIEK WORDEN VAN 
HET VACCIN?

BEN IK IMMUUN ALS IK AL 
CORONA GEHAD HEB? 

HOEVEEL PRIKKEN MOET IK 
KRIJGEN?

HOE KOMT HET DAT ER 
TOCH NOG MENSEN IN HET 
ZIEKENHUIS BELANDEN?

Heb je nog vragen over vaccinatie? 
Neem dan een kijkje op www.coronavirus.brussels of 
op de Nederlandstalige jongerensite www.watwat.be

VEELGESTELDE VRAGEN


