Ook als je gevaccineerd bent kan je nog corona
krijgen. Maar de kans is kleiner en het risico op
ernstige covid-19 en ziekenhuisopname is
minder groot.
Blijf een mondmasker dragen bij drukte en
waar het moet: in de apotheek, het
ziekenhuis, bij je dokter, bij de
kinesitherapeut, ...
Was of ontsmet je handen regelmatig.
Hou voldoende afstand.
Doe je activiteiten bij voorkeur buiten.
Denk aan kwetsbare mensen rond je zoals
zwangere vrouwen, kleine kinderen,
chronisch zieken, oudere mensen, ...

Je kreeg net je vaccin
tegen Covid-19?

Blijf nog 15 minuten zitten zodat we bij jou zijn
om je welzijn op te volgen na vaccinatie.

Bedankt om je te laten
vaccineren!
Op deze manier bescherm je
jezelf, je naasten en de
samenleving!
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Blijf de corona regels volgen!

Covid-19
vaccinatie bij je
huisapotheker!

BIJWERKINGEN?

Zijn er bijwerkingen mogelijk?

HOEVEEL
VACCINS MOET IK
KRIJGEN?

Vaccinatie beschermt je goed tegen covid19, en vooral tegen de ernstige vorm
waarvoor hospitalisatie vereist is. Bovendien
draag je het virus na besmetting ook minder
lang over wanneer je gevaccineerd bent.
Na vaccinatie maakt je lichaam antistoffen
aan die je beschermen tegen ziek worden bij
contact met het virus.
Na een tijdje zien we dat de hoeveelheid
antistoffen terug daalt waardoor je
bescherming vermindert. Dan is een
boostervaccin noodzakelijk. Bij covid-19 is
een eerste booster nodig na 6 maanden.
Personen met een immuunstoornis kunnen
een extra prik nodig hebben.

Zoals bij elk geneesmiddel en bij elk vaccin
zijn er bijwerkingen mogelijk. Deze zijn mild
en verdwijnen meestal vanzelf na enkele
dagen.
Je kan eventueel een pijnstiller zoals
paracetamol innemen. Bespreek het gebruik
met je apotheker.

Welke bijwerkingen kunnen
zich voordoen?
Je kan wat last hebt van pijn, een rode huid
of zwelling ter hoogte van de prikplaats,
klieren in de nek of oksel. Hoofd- , spierpijn,
moeheid, misselijkheid, koorts en pijn aan de
gewrichten kunnen tijdelijk ook voorkomen.

Er is een minimaal risico op een
allergische reactie.
Krijg je een reactie zoals een rode uitslag of
jeuk over je hele lichaam neem dan zeker
direct contact op met je huisarts.
Wanneer je last blijft hebben of andere
klachten krijgt neem dan ook contact op met
je huisarts.

WIST JE DAT ...
De coronavaccins hebben - net als elk
geneesmiddel - het volledige traject
(werking/veiligheid)
doorlopen.
Het
onderzoek en de evaluatie kregen absolute
prioriteit waardoor ze sneller beschikbaar
waren.
Sommige bijwerkingen worden in de studies
(bijna) niet opgemerkt omdat ze zo
uitzonderlijk zeldzaam of mild zijn.
Je kan ook zelf bijdragen tot de veiligheid
van
het
vaccin
door
(on)gekende
bijwerkingen te melden. Dit kan via
https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je
huisarts of apotheker.
Vaccinatie heeft geen invloed op de
vruchtbaarheid maar net zoals bij stress of
ziekte kan vaccinatie er wel voor zorgen dat
de menstruatiecyclus even ontregeld is.
Als je de volledige bijsluiter wil lezen kan je
die altijd vragen aan je apotheker.

