
 

 

Coronavaccin 
 Veelgestelde vragen 

Vaccin tegen corona  

  Nederland is begonnen met vaccineren tegen corona.     

  Dit betekent dat je een prik kunt krijgen met een middel  

  tegen corona.  

    We geven nu alvast antwoord op een aantal vragen.  

  

1. Wie krijgt als eerste een vaccinatie?  

De regering bepaalt wie er het eerst aan de beurt komt.  

Dat zijn zorgmedewerkers in de acute zorg, huisartsen,   

zorgmedewerkers in verpleeghuizen, zorgmedewerkers in de  

gehandicaptenzorg met direct cliëntcontact.  

   

2. Waarom zou ik me laten vaccineren?  

Corona heeft veel gevolgen voor ieders leven.  

Het is daarom belangrijk dat cliënten en medewerkers gezond blijven. 

Een goed werkend vaccin is de belangrijkste manier om corona   

tegen te gaan.  

Door mee te doen help je jezelf én andere mensen die kwetsbaar zijn.  

Zonder corona kan het leven weer normaler worden.  

  

3. Hoe verloopt de vaccinatie?  

Ben je cliënt van Amarant en val je onder de medische dienst? 

Dan krijg je een vaccinatie via Amarant. 

Je krijgt een uitnodigingsbrief als je aan de beurt bent. 

Heb je een eigen huisarts? Dan ben je later aan de beurt.  

Dat hangt af van je leeftijd en gezondheid. 

Als het zover is krijg je een uitnodiging via je huisarts. 

 

4. Wanneer word ik gevaccineerd? 

Wanneer er gevaccineerd gaat worden is jammer genoeg  

nog niet bekend.  

Zodra we meer informatie krijgen van de overheid laten we dit weten. 

 

  
  

  

https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html


 

 

Coronavaccin 
 Vervolg veelgestelde vragen 

5.  Is vaccineren verplicht?  

Nee, het is niet verplicht om je te laten vaccineren.  

Dat heeft te maken met wat er in de grondwet staat.  

De grondwet is een wet die in grote lijnen het bestuur  

van een land bepaalt.  

Maar als mensen zich niet laten vaccineren, 

gaat het coronavirus niet weg. 

  

6. Moet ik toestemming geven om gevaccineerd te worden?  

 Ja, om een inenting te krijgen moet je eerst toestemming geven.  

Dit mag mondeling (vertellen) of schriftelijk. 

Zonder de toestemming van jou of je wettelijk vertegenwoordiger  

krijg je geen vaccinatie.  

 

 7. Is het coronavaccin veilig?  

Aan elk vaccin wordt strenge eisen gesteld.  

Er wordt eerst veel onderzoek gedaan. 

Veiligheid staat voorop.  

Pas als een vaccin veilig is, mag het worden gebruikt.  

Dat geldt ook voor het coronavaccin.  

 

8. Ik heb al corona gehad, moet ik me dan toch laten vaccineren?   

  Ja, het advies is om ook dan te vaccineren.  

   Als je corona hebt gehad is het namelijk niet zeker dat je genoeg    

  beschermd bent.  

 

9. Is er kans op bijwerkingen?  

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. 

Sommige mensen hebben een paar dagen last gehad van 

spierpijn of koorts. 

Verder zijn er geen bijwerkingen gemeld. 

Natuurlijk wordt dit heel goed in de gaten gehouden. 

 

 



 

 

Nieuwsbrief 
  

10. Moet ik betalen voor een vaccinatie?  

  

   Nee, de vaccinatie tegen het coronavirus is gratis.  

 

 

11. Waar kan ik terecht met vragen? 

  Natuurlijk kun je altijd terecht bij je begeleider. 

  Je kunt ook bellen of mailen met de Helpdesk Cliënt. 

   088-6119955   helpdeskclient@amarant.nl  

  Op de website van Amarant staat altijd het laatste nieuws: 

  Amarant, jouw leven, jouw mogelijkheden  

 
  

 12. Waar kan ik informatie krijgen over vaccineren of corona? 

  Er is veel informatie over vaccineren. 

Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Steffie.  

    Steffie legt corona eenvoudig uit   

  Het Leercentrum organiseert workshops over vaccineren en 

  andere onderwerpen die met corona te maken hebben. 

  Wil je meedoen aan een gratis workshop? 

  Of wil je informatie? 

  Neem dan contact op met het Leercentrum. 

   088-6116324   leercentrum@amarant.nl 
 

      

  

https://www.amarant.nl/
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
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