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Why do you get a vaccine 
against corona?

you will not get corona

you will protect others

65 years and older

young, healthy  
people

your life can go back to normal sooner

people with lung, heart  
or vascular disease

people with diabetes 
or high blood pressure



Why do you get a vaccine 
against corona?

people with lung, heart  
or vascular disease

people with diabetes 
or high blood pressure

the antibodies 
will protect you  
against the virus

How does the vaccine work?

you will get  
the vaccine

you will make  
antibodies

How are you vaccinated?

you will get a  
first injection in  
your upper arm

wait  
3 or 4 weeks

you will get a  
second injection 
in your  
upper arm

wait  
2 weeks

only then will you  
be completely  
protected against corona



You have been given the vaccine.  
What do you do now?

continue to follow the rules

maintain 1.5 m  
distance

wear a  
face mask

wash your hands  
often with  
water and soap

have than 70% of people been given the vaccine?  
then the rules can change



You have been given the vaccine. 
Will it bother you?

sometimes you may get:

this is normal and not a big deal.  
you can take paracetamol. 

redness, pain  
or swelling in  
your upper arm

you have a headache

you are tired

mild fever

have than 70% of people been given the vaccine?  
then the rules can change



Is the vaccine safe?

yes, the vaccine is safe

experts around the world  
worked on the vaccine

experts know   
how to do this and  
how to test this

every vaccine in Belgium is  
checked carefully  
and approved by Europe

the vaccine was urgent:  
experts got a lot of money fast  
to make the vaccine



experts know   
how to do this and  
how to test this

every vaccine in Belgium is  
checked carefully  
and approved by Europe

the vaccine was urgent:  
experts got a lot of money fast  
to make the vaccine

Can everyone get the vaccine?

some people will not get a vaccine

people  
with cancer

pregnant  
women

people  
with a  
severe allergy

your doctor will give you more information



january
residential care centers

residents from  
other care centers

residents staff

february

doctors

family  
doctors

caregivers

dentists

nurses

hospital

pharmacists hospital:  
other staff

When do you get the vaccine?

below is the schedule for each month.  
this may still change.



residents from  
other care centers

hospital:  
other staff

people  
over 18 years old

When do you get the vaccine?

march

people  
over 65 years old

people  
at risk

april

as of June

people with  
an essential profession

below is the schedule for each month.  
this may still change.



How do you know when 
you will get the vaccine?

you will receive an invitation

a letter an e-mailan SMS

you can enroll in 
by phone or by computer

you are not available? 
pick another time



How do you know when 
you will get the vaccine?

you can enroll in 
by phone or by computer if you do not enroll

your city or town 
will contact you

How do you know when 
you will get the vaccine?

you will receive an invitation

a letter an e-mailan SMS



Do you have any questions? 

Where will you get the vaccine?

you will get  
the vaccine in a  
vaccination-center

you will get the address 
in the invitation

How much does the vaccine cost?

the vaccine is free

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 



een 
vaccin 
tegen 
corona

veilig gratis snel



Waarom krijg je een vaccin 
tegen corona?

je krijgt geen corona

je beschermt anderen

65 jaar en ouder

jonge, gezonde 
personen

je kan sneller terug normaal leven

personen met  
long-, hart-, of vaatziekte

personen met suikerziekte 
of hoge bloeddruk



de anti-stoffen 
beschermen je 
tegen het virus

Hoe werkt het vaccin?

je krijgt  
het vaccin

je maakt 
anti-stoffen

Hoe krijg je het vaccin?

je krijgt een 
eerste spuit in 
je bovenarm

wacht  
3 of 4 weken

je krijgt een 
tweede spuit in 
je bovenarm

wacht  
2 weken 

alleen nu ben je 
helemaal beschermd 
tegen corona



Je kreeg het vaccin.  
Wat moet je nu doen?

blijf de regels volgen

blijf 1,5m  
van elkaar

draag een  
mondmasker

was veel je 
handen met 
water en zeep

kregen meer dan 70% van de personen het vaccin?  
dan veranderen de regels



Je kreeg het vaccin.  
Kan je last krijgen?

soms krijg je last:

dat is normaal en niet erg 
je kan paracetamol nemen

roodheid, pijn 
of zwelling in 
je bovenarm

je hebt hoofdpijn

je bent moe

lichte koorts



Is het vaccin veilig?

ja, het vaccin is veilig

experts over de hele wereld 
werkten aan het vaccin

experts weten goed  
hoe ze dit moeten doen en 
hoe ze dit moeten testen

elk vaccin in België is  
streng gecontroleerd 
en goedgekeurd door Europa

het vaccin was dringend:  
experts kregen snel veel geld 
om het vaccin te maken



Kan iedereen het vaccin krijgen?

sommige personen krijgen geen vaccin

personen 
met kanker

zwangere 
vrouwen

personen  
met een  
zware allergie

je dokter geeft je meer informatie



januari
woon-zorg-centra

bewoners uit 
andere zorgcentra

bewoners personeel

februari

dokters

huisdokters zorgverleners

tandartsen

verplegers

ziekenhuis

apothekers ziekenhuis: 
ander personeel

Wanneer krijg je het vaccin?

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen



personen  
ouder dan 18 jaar

Wanneer krijg je het vaccin?

maart

personen  
ouder dan 65 jaar

personen  
met een risico

april

vanaf juni

personen met een 
essentiele functie

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen



Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms

je schrijft je in  
via de telefoon of via de computer 

past het moment niet? 
kies een ander moment



je schrijft je niet in

je stad of gemeente 
contacteert je

Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms



Heb je vragen?

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 

Waar krijg je het vaccin?

je krijgt  
het vaccin in een 
vaccinatie-centrum

je krijgt het adres  
bij de uitnodiging

Hoeveel kost het vaccin?

het vaccin is gratis

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 


