Prik tegen
corona
Informatie voor opgenomen en bij
ons wonende patiënten en hun
wettelijk vertegenwoordigers

In deze folder vind je uitleg over de vaccinatie tegen corona.

Vaccin zorgt voor meer vrijheid
Iedereen wil dat corona weggaat. Een vaccin tegen corona is hiervoor het belangrijkst.
Nederland is gestart met vaccineren van mensen van 18 jaar en ouder. Als genoeg
mensen zich laten vaccineren, dan krijgen we steeds meer vrijhei d en minder
coronaregels.

Een vaccin is een medicijn
Corona is een ziekte. Een vaccin is een medicijn dat zorgt dat je niet meer ziek wordt.
Het vaccin tegen corona krijg je via twee injecties in je arm. Na deze injecties is de
kans dat je corona krijgt heel klein. Krijg je na de injecties toch corona, dan word je
minder ziek. Ook als je al corona hebt gehad, is het nodig om de injecties te krijgen.
We weten niet zeker dat je geen twee keer Corona kunt krijgen.

Twee prikken
De vaccinatie bestaat uit twee injecties. Na de eerste injectie moet je vier of twaalf
weken wachten, afhankelijk van het vaccin dat je krijgt. Dan krijg je een tweede
injectie. Na de twee injecties ben je goed beschermd tegen corona. Toch blijft het
belangrijk om je ook na de injecties aan de coronamaatregelen te houden (mondkapje
dragen, handen wassen en anderhalve meter afstand bewaren).

Patiënten snel aan de beurt
De patiënten van 18 jaar en ouder die bij Parnassia Groep in de klinieken worden
behandeld en/of die bij ons wonen, kunnen zich vanaf februari laten vaccineren tegen
corona. Je wordt bij Parnassia Groep gevaccineerd. Wanneer en hoe precies vertelt je
behandelaar je. Je behandelaar kan je ook meer vertellen over de vaccinatie.

Prikken zijn veilig en werken goed
De coronavaccins die in Nederland worden gebruikt zijn goedgekeurd door het
Europees Medicijn Agentschap (EMA). Zij controleren of medicijnen goed en veilig
zijn. Coronavaccins zijn op tienduizenden mensen getest. Uit deze testen en het
onderzoek van EMA blijkt dat deze vaccins veilig zijn en goed werken. Zo weet je dat
ze je goed beschermen tegen het virus.

Bijwerkingen
Zoals bij alle vaccins kun je na een prik bijwerkingen hebben, zoals pijn op de prikplek
in je arm. Veel kleiner is de kans dat je moe of misselijk wordt na de vaccinatie, of
koude rillingen, koorts, spierpijn of hoofdpijn krijgt. De ze bijwerkingen gaan na een
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Afbeelding van de overheid.
Kijk voor meer informatie op corona.steffie.nl/vaccinatie

paar dagen weer weg. Meer weten over bijwerkingen? Kijk dan op de website
www.coronavaccinatie.nl of
vraag aan je behandelaar.
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Vrijwillig
Jezelf laten vaccineren is vrijwillig. Je kunt dus zelf kiezen of je wel of geen vaccin wil.
Heb je een wettelijk vertegenwoordiger, dan zal hij/zij de toestemming moeten geven.
Hierover neemt de behandelaar contact op. De overheid en Parnassia Groep raden je
aan om je te laten vaccineren. Je laat je niet alleen vaccineren voor jezelf, maar ook
voor anderen zodat zij geen corona krijgen.

Delen van gegevens met de overheid
We zullen je vragen om toestemming om jouw vaccinatiegegevens te mogen delen
met het RIVM. Dat is belangrijk voor de veiligheid en voor onderzoek om te kijken of
het vaccin goed werkt en ook kun je snel gewaarschuwd worden bij eventuele
bijwerkingen. Wil je dit niet, dan kun je anoniem gevaccineerd worden en zullen er
geen persoonsgegevens van jou met het RIVM worden gedeeld.

Meer informatie
De overheid geeft veel informatie. Op de website www.coronavaccinatie.nl staat die
informatie. De website corona.steffie.nl geeft eenvoudige uitleg over vaccineren.
Op de website van Parnassia Groep staat meer informatie over hoe de zorg ook in
coronatijd door gaat.

Contact
Met vragen kun je terecht bij je
behandelaar.
Kijk voor meer informatie op
www.parnassiagroep.nl
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