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Uitnodiging

De vernieuwde vaccins  
(prikken) tegen corona 

Heeft u nog vragen?
Kijk dan op apotheek.nl, cbg-meb.nl, thuisarts.nl, lareb.nl of stichtingkijksluiter.nl

Vaccins tegen corona zijn in de wereld  
miljarden keren gebruikt. Ook hebben  
duizenden mensen meegedaan met  
onderzoeken naar de veiligheid van  
die vaccins. Daaruit kwam dat ze  
veilig zijn. De vernieuwde vaccins lijken  
erg veel op de vaccins die we eerder  
gebruikten. Hierdoor verwachten we  
dat ook de vernieuwde vaccins veilig  
zijn. Wetenschappers blijven onderzoeken  
of de vaccins goed werken en veilig zijn.

Er is een kleine kans op een ontsteking van 
uw hartspier of uw hartzakje. Bel meteen  
uw arts als u na de prik last krijgt van:
• pijn op de borst
• niet goed kunnen ademen
• hartkloppingen 

Er is ook een kleine kans op een allergische 
reactie. Heeft u eerder een allergische reactie 
gehad na een medicijn of vaccin? Vraag dan 
aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen.

Waarom zijn er  
vernieuwde vaccins  
tegen corona? 

Wat is het verschil tussen de  
vernieuwde vaccins en de vaccins  
die we eerder gebruikten?

Zijn de vernieuwde  
vaccins veilig?

Een vaccin (prik) tegen corona 
maakt uw afweer tegen het  
coronavirus beter. Daardoor  
is de kans kleiner dat u  
ziek wordt door het virus. 

De vernieuwde vaccins werken op 
dezelfde manier als de vaccins die we 
eerder gebruikten. Ze zijn alleen een 
klein beetje aangepast, zodat ze ook 
werken als het coronavirus verandert. 
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Worden de vaccins tegen 
corona vaker vernieuwd?

Het coronavirus kan veranderen.  
Als dat gebeurt, wordt onderzocht of  
de vaccins vernieuwd moeten worden. 

Sinds het begin van corona  
verandert het coronavirus.  
De laatste verandering is omikron.  
De vaccins zijn vernieuwd om u  
ook te beschermen als het  
coronavirus verandert.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen  
van de vernieuwde vaccins?

Net zoals bij de eerdere corona-vaccins  
kunt u bijwerkingen krijgen, zoals:
• pijn op de prikplek
• hoofdpijn
• moe zijn

Deze bijwerkingen duren  
meestal 1 tot 3 dagen. Op Lareb.nl 

vindt u meer 
informatie over 
bijwerkingen.
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