
IK KAN ALSNOG ZIEK WORDEN, OOK AL 
HEB IK EEN VACCINATIE GEHAD.

WAAR! Maar als je ingeënt bent, is de kans 
dat je corona en/of griep krijgt veel kleiner. 
Krijg je toch corona en/of griep, dan word je 
met een vaccinatie minder ziek en is ook de 
kans op complicaties zoals longontsteking 
veel kleiner.

HET IS VOOR ZWANGERE VROUWEN 
VEILIG OM ZICH TE LATEN 
VACCINEREN.

WAAR! Sterker nog: het wordt zwangere 
vrouwen juist aangeraden om zich te 
laten vaccineren. Vaccinatie tijdens de 
zwangerschap is veilig. Vaccinatie leidt 
niet tot meer zwangerschapscomplicaties 
of andere negatieve gevolgen voor de 
zwangere vrouw of het kind.

Een prik, waarom zou ik? Niet alleen het virus zelf, maar ook 
de feiten en fabels rondom vaccinatie verspreiden zich snel 
in gangen van ziekenhuizen en zorginstellingen. Tijd om hier 
doorheen te prikken.

Kijk voor meer informatie op

Neem de prik! Als jij je laat inenten is

dat de beste bescherming voor jezelf, je

collega’s, patiënten, cliënten en ouderen.

#zogeprikt www.zogeprikt.nl

Feiten & Fabels 
over prikken

IK HEB AL EEN CORONAVACCINATIE 
 GEHAD EN BEN DAARMEE OOK  
BESCHERMD TEGEN GRIEP.

NIET WAAR! De coronavaccinatie 
beschermt je tegen het COVID-19-virus. 
De griepprik beschermt je tegen het 
influenzavirus

DE PRIK HEEFT EEN NEGATIEVE  INVLOED 
OP MIJN WEERSTAND.

NIET WAAR! Integendeel, je weerstand 
wordt er juist door versterkt. Na een inenting 
maakt het lichaam antistoffen tegen het 
virus. Deze antistoffen beschermen je als je 
met een virus besmet wordt.

EEN PRIK IS VEILIG. 

WAAR! De veiligheid van een vaccin is 
uitgebreid onderzocht. Alle vaccins moeten 
aan strenge eisen voldoen. Veiligheid staat 
voorop. Elk vaccin dat wordt gegeven wordt 
uitgebreid getest.

ALS JE IN DE ZORG WERKT, IS HET EXTRA 
BELANGRIJK OM JE TE LATEN INENTEN.

WAAR! Als je in de zorgsector werkt, ben je 
veel in (nauw) contact met andere mensen, 
waardoor je meer kans loopt om met het 
griep- en/of coronavirus besmet te raken.

IK BEN GEZOND EN HEB DUS  
GEEN PRIK NODIG.

NIET WAAR! Iedereen kan corona en/of 
griep krijgen en kan het virus doorgeven aan 
kwetsbare patiënten/cliënten en ouderen. 
Een dag voor de symptomen beginnen ben je 
al besmettelijk. Corona en griep kun je dus al 
doorgeven voordat je zelf weet dat het hebt.

EEN PRIK IS DE BESTE MANIER OM 
CORONA EN/OF GRIEP TE VERMIJDEN.

WAAR! Als je ingeënt bent, is de kans dat 
je corona en/of griep krijgt veel kleiner. Krijg 
je toch corona en/of griep, dan word je met 
een vaccinatie minder ziek en is ook de kans 
op complicaties zoals longontsteking veel 
kleiner.


