
Nee. Tenzij je een zeer zeldzame stoornis hebt, maar dan krijg je in België een

ander vaccin.

Vanwaar komt dit?

In andere landen merkten onderzoekers dat sommige mensen na hun coronaprik

problemen kregen met de stolling van hun bloed. Het ging niet om bloedklonters

zoals we die kennen, maar om een speciale, zeldzame stoornis.

Dit gebeurde:

Hoe vaak komt het voor?

Het gaat om 1-4 personen per 1 miljoen inentingen. Dat is weinig.

Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap is het zelfs geen reden om het

vaccin van AstraZeneca niet te gebruiken.

Hoe zit het in België?

Hier zijn we extra voorzichtig: België heeft beslist om het AstraZeneca-vaccin enkel

nog te gebruiken voor personen die ouder zijn dan 40 jaar.

Als jongere krijg je dus geen AstraZeneca-vaccin in België.

Wat als ik het AstraZeneca-vaccin al kreeg?

Kreeg je al een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin? Dan kan je ook veilig de

tweede prik krijgen.

Als je deze zeldzame stoornis hebt, dan merk je dat binnen de 14 dagen na de

eerste prik. Het is nog geen enkele keer gebeurd na een tweede dosis.

Lees hier meer over de veiligheid van de vaccins

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door gezondheidenwetenschap.be 11-24 jaar

KAN IK BLOEDKLONTERS KRIJGEN VAN HET CORONA-

VACCIN?

na het vaccin van AstraZeneca•

bij mensen jonger dan 40 jaar•

meestal bij vrouwen•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://admin.watwat.be/vaccin/het-corona-vaccin-veilig
https://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/forum
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

