
HOE WERKT DE PRIK TEGEN CORONA?
De prik zorgt ervoor dat je niet ziek of minder ziek wordt.  
Door de prik maakt je lichaam antistoffen. Anti betekent tegen. 
Antistoffen helpen je lichaam vechten tegen het coronavirus. 

WAT IS CORONA?
Corona is een virus. Een virus is heel klein en kun je niet zien.  
Van een virus kun je ziek worden. Van het coronavirus kun je 
bijvoorbeeld verkouden worden. Of snel moe. Als je corona  
hebt, kun je het virus doorgeven aan andere mensen. 

HOE KRIJG IK DE PRIK?

  1  Je gaat op een stoel zitten.

  2 Je doet je mouw omhoog zodat je bovenarm bloot is.

  3  Je krijgt een prik in je bovenarm. Dit duurt een paar tellen. 

  4  Je krijgt een pleister op de plek van de prik.

Na een paar weken krijg je een tweede prik. Je lichaam maakt dan  
nog meer antistoffen aan. Na de tweede prik ben je beschermd.

HEB JE NOG VRAGEN?
Kijk dan op apotheek.nl, cbg-meb.nl, thuisarts.nl of lareb.nl.

DOET DE PRIK PIJN?
De prik voelt een beetje alsof je  
je prikt aan een naald. Dit kan 
ongeveer 5 tellen pijn doen.  

KAN IK ANDERE MENSEN  
NOG CORONA GEVEN  
ALS IK DE PRIK HEB GEHAD?
Dat kan wel, maar het gebeurt  
minder vaak.  

KAN IK LAST KRIJGEN  
VAN DE PRIK?
Ja, dat kan. De plek waar je de  
prik hebt gekregen kan soms  
pijn doen. Of je kunt moe zijn of 
hoofdpijn hebben. Dit noemen  
we bijwerkingen. Hier kun je  
1, 2 of 3 dagen last van hebben.  
Het gaat meestal vanzelf weer  
over. Sommige kinderen hebben 
langer last van bijwerkingen.  
Maar dit gebeurt bijna nooit.

MOET IK DE PRIK KRIJGEN?
Nee, de prik is niet verplicht.  
Als je jonger dan 12 jaar bent,  
kiezen je ouders of je een prik  
krijgt. Praat erover met je  
moeder, vader of verzorger.  

WIL JE MEER WETEN OVER HET CORONAVACCIN VOOR KINDEREN?

https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/corona
https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavaccin-biontech-pfizer-vanaf-5-jaar
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-wil-meer-weten-over-prikken-vaccinatie-tegen-corona
https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins

