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VRAGEN EN ANTWOORDEN

Beste,
Deze steekkaarten geven antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.
Ze zĳn in eenvoudige taal geschreven en worden ondersteund door afbeeldingen.
Zo kan de informatie ook mensen bereiken die minder gemakkelĳk (Nederlands) lezen.
Dat is nodig, want:

• 1 op 7 volwassenen is laaggeletterd.

15%

• 1 op 3 volwassenen heeft
slechts basisvaardigheden.
31%

• Dus bĳna 1 op 2 volwassenen heeft het moeilĳk
om met informatie om te gaan
(informatie vinden, begrĳpen en hanteren).
46% (*)

Afhankelĳk van de actualiteit en de doelgroep kan je kiezen welke steekkaarten je gebruikt.
We bezorgen jou graag het bronbestand om er verder mee aan de slag te gaan.

Veel succes!

De Zuidpoort vzw
Vereniging waar armen het woord nemen
Welzĳnsschakel
Rerum Novarumplein 25 - 9000 Gent
www.DeZuidpoortGent.be - info@DeZuidpoortGent.be

*

Gebaseerd op het PIAAC onderzoek (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies).
De cĳfers betreffen volwassenen die in Vlaanderen wonen.
www.piaac.ugent.be

WWW.CORONAVIRUS-INFO.BE

HET CORONA-VACCIN

VRAGEN EN ANTWOORDEN

WWW.DEZUIDPOORTGENT.BE

Hoe werkt het?
Veel mensen hebben vragen
over de vaccins.
Dat is goed te begrĳpen.
Je hoort ook zoveel meningen.
Soms is de informatie ook niet
duidelĳk.

Sterke
bescherming?

Virus
in vaccin?

Effect op
lange termĳn?

Hier geven we antwoorden.
We gebruiken alleen feiten
over de vaccins.

Meer info vind je via
0800 14 689 en
www.info-coronavirus.be

Door het vaccin maakt je
lichaam veel antistoffen. Die
zullen het corona-virus direct
doden als je besmet wordt.

Is het veilig?

Je kan niet besmet worden
met het corona-virus door het
vaccin.
Er zit geen levend coronavirus in de spuit.

Een mRNA-vaccin verandert
DNA niet. DNA zit beschermd
in de kern van cellen.
mRNA zorgt voor antistoffen.
mRNA verdwĳnt al na een
paar uur uit je lichaam.

Wat met vruchtbaarheid en baby's?

Snel en
toch veilig?

Even
vruchtbaar?

Er was al veel kennis en er is
Sommigen
niet
hard gewerkt.mogen
Overal kreeg
gevaccineerd
worden.
We
corona voorrang.
Zo kwamen
willen
henerbeschermen.
de vaccins
snel. Ze zĳn
Door
verspreiding
te
strengde
getest
en goedgekeurd.
Ze zĳn veilig.
stoppen.

Er is geen bewĳs dat het
vaccin effect heeft op de
vruchtbaarheid.
Niet voor mannen en niet voor
vrouwen.

Veilig
zwanger?

Er is nieuw onderzoek.
Er is geen gevaar als je
zwanger bent.
Ook niet voor jouw baby.

Borstvoeding?

Je moet de borstvoeding niet
stoppen. De vaccins zĳn
veilig. Ze bevatten geen
levend corona-virus. Ze
worden ook snel afgebroken in
het lichaam van de vrouw.
versie 22/3/2021
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Ook voor mij?
Voor
iedereen?

Ook gezonde mensen kunnen
besmet worden en anderen
besmetten. Iedereen kan een
vaccin krĳgen. Ook wie
chronisch ziek is. Voel je je
ziek? Stel dan je vaccin uit.

Iedereen
beschermen?

Sommige mensen mogen geen
vaccin krĳgen. Omdat ze te jong
zĳn. Of een behandeling krĳgen.
We beschermen hen door de
verspreiding te stoppen. Dat
doen we door de vaccins.

Ook als ik al
besmet was?

Als je besmet was, maakte je
al antistoffen. Maar misschien
niet genoeg om beschermd te
zĳn. Door het vaccin maak je
veel meer antistoffen.

Halal en koosjer?

De vaccins zĳn halal en
koosjer. Dat zeggen de
geestelĳke leiders. Vaccins zĳn
geen voeding, je eet ze ook
niet op. Vaccinatie kan dus ook
tĳdens de vasten.

Wat gebeurt er na de vaccinatie?
Bĳwerkingen?

Je reageert op het vaccin. Je
maakt antistoffen. Soms krĳg je:
koorts, vermoeidheid, hoofdpĳn
of een rode zwelling rond de
inspuiting. Dat gaat vanzelf over.
Een pĳnstiller kan helpen.

Wanneer
beschermd?

De meeste vaccins bestaan uit
2 spuiten. Tussen de
2 spuiten zitten enkele weken.
Je bent pas maximaal
beschermd 2 tot 4 weken na
de laatste spuit.

Wanneer
veilig?

Pas als veel mensen beschermd
zĳn, stopt de verspreiding. Blĳf
ondertussen voorzichtig: hou
afstand, draag mondmasker,
was handen, ontmoet mensen
buiten en verlucht kamers.

Hoe lang
beschermd?

We weten nog niet hoe lang
een vaccin je beschermt.
Mutaties van het virus worden
goed opgevolgd. Indien nodig
worden vaccins aangepast.

versie 22/3/2021

