
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je het vaccin rond de zomer krijgen. Bereken hier

wanneer jij ongeveer je coronavaccin krijgt, als je dat wilt. Het vaccin is niet

verplicht.

Ben je 16-17 jaar? Dan kan je je vaccin misschien ook al deze zomer krijgen. Dat zijn

ze nu aan het bekijken.

Ben je 15 jaar of jonger? Ze onderzoeken nu of het ook veilig en nuttig is voor die

kinderen en jongeren om het vaccin te krijgen. Als de studies goed gaan, kan je het

vaccin waarschijnlijk in de herfst of winter krijgen.

Hoe bepalen ze de volgorde?

Het gaat eerst naar de mensen die de grootste kans hebben om ernstig ziek te

worden of te sterven. Dat zijn de mensen in de woonzorgcentra, want die wonen in

groepen, waardoor de kans op besmetting groter is.

De mensen die in woonzorgcentra werken, krijgen het ook in de eerste fase.

Daarna is het aan personeel van ziekenhuizen.

In een latere fase is het aan alle mensen van 65 jaar of ouder, risicopatiënten die

al gezondheidsproblemen hebben en mensen met essentiële beroepen (bijv.

brandweer en politie).

Pas daarna is het aan de rest van de bevolking en dus ook aan jongeren vanaf 18

jaar.

Zie de volgorde van vaccineren in detail op laatjevaccineren.be

Waarom kunnen ze niet sneller vaccineren?

Ze zijn nu heel veel vaccins aan het maken, zo snel mogelijk, maar er zijn gewoon

gigantisch veel dosissen nodig.

Het is de eerste keer dat er zoveel vaccins tegelijk gemaakt worden.

Kleine rekensom als voorbeeld

Stel dat je 70% van de Belgen wil vaccineren: dat zijn 8 miljoen mensen. En dan heb

je 16 miljoen dosissen nodig, want de meeste vaccins werken met 2 spuitjes met

enkele weken tussen.

Stel dat ze 100.000 dosissen per week kunnen maken - wat al super veel is. Dan

duurt het 3 jaar voor we genoeg dosissen hebben.

Ze gaan dus nog veel meer dan 100.000 dosissen per week moeten maken.

Dit is natuurlijk geen écht voorbeeld, want België heeft verschillende soorten vaccins

besteld, die apart gemaakt worden.

Door Zorg en Gezondheid 16-24 jaar

WANNEER KUNNEN JONGEREN HET VACCIN KRIJGEN?

https://www.laatjevaccineren.be/wanneer-word-ik-gevaccineerd-tegen-corona
https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/volgorde-van-vaccineren


Dus het zal sneller gaan dan in het voorbeeld hierboven, en dus zal het rond de

zomer aan jongeren zijn.

Hoe kan ik bewijzen dat ik risicopatiënt ben?

Dat is nog niet duidelijk. Zodra we daar meer over weten, vullen we het hier aan.

Als ik eerst een vaccin weiger, kan ik het dan later nog krijgen?

Normaal wel. Het vaccin is niet verplicht, dus je mag het weigeren.

Wil je het later toch? Dan kan je normaal wel aansluiten bij een volgende reeks.

Hoe dat dan precies moet, is nog niet duidelijk.
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