WELKOM!

Stap 4: wacht 15 minuten
Ga naar de rustruimte. Wacht hier 15 minuten.

Vandaag kan je een vaccin tegen corona
krijgen. Hoe gebeurt dat?

Reageer je allergisch op het vaccin?
Dan kunnen we je meteen helpen.

Stap 1: onthaal

Na 15 minuten mag je naar huis.

Je gaat naar het onthaal.
Hou deze documenten klaar:
•
•
•

Let op!

je identiteitskaart of eID-kaart
de brief over de vaccinatie
je vaccinatie-kaartje: als je een eerste
vaccin tegen corona kreeg

Stap 2: gesprek

•

Er zijn verschillende soorten vaccins. Van
sommige vaccins moet je 2 keer een prik krijgen.
Dat is belangrijk. Na de tweede keer ben je
beter beschermd.

•

Je kan enkele dagen na het vaccin last hebben.
Heb je pijn, een rode huid, een zwelling op de
arm? Heb je gezwollen klieren in je nek, oksels, …?
Heb je hoofdpijn, spierpijn, koorts, pijn aan je
gewrichten (knieën, vingers, …)? Ben je moe of
ben je misselijk?

Vul eerst de vragen in op de achterkant.
Daarna praat je met een verpleegkundige
over je gezondheid.

Het komt vaak voor. Na een paar dagen zijn de
klachten weg. Je mag paracetamol nemen.

Ben je gezond genoeg? Krijg je vandaag je
vaccin? Dat beslist de verpleegkundige.
•
•

Krijg je vandaag wel je vaccin? Je krijgt
nadien een kaartje. Hou dat goed bij.
Krijg je vandaag geen vaccin? De verpleegkundige legt uit wat je moet doen.

Stap 3: vaccin

•

Krijg je thuis een allergische reactie? Krijg je een
rode uitslag over het hele lichaam? Contacteer
dan je huisarts.

Blijf je last hebben of krijg je andere klachten?
Contacteer dan je huisarts.

BEDANKT OM JE TE WILLEN
LATEN VACCINEREN!

Je krijgt je vaccin.

Blijf de regels tegen corona volgen

Je kan het virus nog doorgeven aan anderen.
Draag een mondmasker
waar het moet.

Ontsmet je handen.

Hou 1,5 meter afstand
van anderen.

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
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Je traject door het
vaccinatiecentrum

Ja? Je krijgt vandaag geen vaccin.
Ben je genezen? Maak pas dan een nieuwe afspraak.

Ja? Je mag een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten
van corona hebt. Heb je geen klachten van corona gehad?
Dan mag je een vaccin krijgen 14 dagen na je test.

Ja? Je mag pas een vaccin krijgen 14 dagen na je contact
met iemand met corona.

• Nee? Ga door naar vraag 6.
• Ja? Antwoord deze vraag:
Heeft je dokter gezegd dat je een vaccin mag krijgen?
• Nee? Je krijgt vandaag geen vaccin. Bespreek eerst je
allergie met je dokter.

5. Reageerde je ooit heel allergisch na een vaccin? Of had je
ooit medische hulp nodig nadat je een medicijn nam?

•

4. Moet je nu in quarantaine zijn?
Bijvoorbeeld: omdat je contact had met iemand met corona.

• Nee? Ga door naar vraag 4.
• Ja? Beantwoord volgende vraag:
Heb je de voorbije 14 dagen klachten gehad door corona?
• Ja? Je mag een vaccin krijgen als je 14 dagen geen klachten
van corona hebt.

3. Heb je langer dan 14 dagen geleden een test voor
corona gehad? En had je corona volgens die test?

•

2. Heb je een test voor corona gehad in de voorbije 14 dagen?
En had je corona volgens die test?

•

Bijvoorbeeld: heb je koorts? Heb je keelpijn? Moet je hoesten?
Kan je moeilijk ademen? Kan je niet goed ruiken? …

1. Voel je je vandaag ziek?
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Nee


Nee


Ja


Ja


Nee


Nee


Nee


Nee


Ja


Ja


Ja


Ja


Lees goed de vragen. Zet een kruis bij ‘ja’ of ‘nee’.
Antwoord eerlijk. Het is voor je eigen gezondheid.
Begrijp je een vraag niet? De verpleegkundige helpt je straks.

Vragen over je gezondheid

Ja? Je krijgt vandaag geen vaccin. Bespreek eerst je allergie met je dokter.

Ja? We drukken langer op de plaats van de prik.

Ja? Je kan een allergische reactie krijgen, maar de kans is
klein. Blijf 30 minuten in de rustruimte na je vaccin. Dan
kunnen we helpen als je een reactie op het vaccin krijgt.

Ja? Aan welke kant?
We zorgen dat je op de juiste manier je vaccin krijgt.

•

9. Zijn de klieren in je oksel verwijderd?
Bijvoorbeeld: omdat je borstkanker had.

•

8. Heb je astma? En heb je veel last hiervan, ook al neem je
medicijnen hiervoor?

•

7. Neem je een medicijn om je bloed te verdunnen?
Bijvoorbeeld: Asaflow, Ascal, Aspegic, Aspirine, Cardioaspirine,
Clopidogrel, Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Heparine, Plavix,
Sintrom, Marcoumar, Marevan, Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto, …

•

Ja? Je krijgt vandaag geen vaccin. Bespreek eerst je allergie met je dokter.
b) Had je 6 uur na je eerste vaccin een rode uitslag, een
zwelling in je keel of problemen met ademen?

•

• Nee? Ga door naar vraag 7.
• Ja? Antwoord deze twee vragen:
a) Reageerde je heel allergisch op je eerste vaccin tegen
corona? En had je medische hulp nodig?

6. Kom je voor je tweede vaccin tegen corona?

Nee


Nee


Nee


Links Rechts


Beide kanten
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