Jouw bijdrage
maakt vaccineren
nog veiliger
doe mee en meld je binnen
48 uur na vaccinatie aan
voor de vragenlijst

mijncoronavaccin.nl

We zijn benieuwd naar jouw ervaring
Bijwerkingencentrum Lareb houdt al jaren
de ervaringen van gevaccineerden bij. Zo
maken we het gebruik van vaccins nog
veiliger. Ook jij kunt hierbij helpen door aan
te geven hoe je op het vaccin reageert. Of je
nu klachten krijgt of juist niet: jouw ervaring
is voor ons belangrijke informatie.
Onderzoek gaat altijd door
De coronavaccins zijn van tevoren
goed onderzocht en voldoen aan alle
veiligheidseisen. Net als bij elk ander vaccin
kunnen er bijwerkingen ontstaan. Denk hierbij
aan vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, koorts,
rillingen of pijn op de plek van de injectie.
Daarnaast kunnen er ook andere zeldzamere
bijwerkingen optreden. De mate waarin die
optreden kan verschillen per vaccin. Het is
goed om te weten hoe vaak een bijwerking
voorkomt en hoelang die duurt. Daarom
willen we graag dat jij jouw ervaring met
ons deelt. Want alleen als we hier goed
zicht op houden, kunnen we mensen in de
toekomst beter informeren en het gebruik
van vaccins nog veiliger maken.

Doe mee & meld je aan
Doe mee aan het onderzoek en
meld je binnen twee dagen na je
eerste vaccinatie aan. Tot een halfjaar
na je vaccinatie ontvang je zeven
keer een online vragenlijst over
jouw ervaringen met het vaccin.
Het invullen hiervan duurt gemiddeld
tien minuten.
Bewaar de registratiekaart met de
productnaam en het batchnummer
van je vaccinatie. Deze informatie is
belangrijk bij het invullen van
de vragenlijst.

Aanmelden is
heel eenvoudig.
Scan de QR-code
met de camera van je
smartphone of ga naar
mijncoronavaccin.nl.
Hier vind je ook meer
informatie over het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb (www.lareb.nl). De gegevens
van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden niet
aan derden verstrekt.

