
Nee, nog niet. Ook na je vaccin blijf je gewoon de maatregelen volgen. Als 70% van

de mensen gevaccineerd is, gaat het virus zich veel minder verspreiden. Dan

mogen we weer gewoon van alles doen.

Je bent pas beschermd 2 weken na vaccin

Het vaccin werkt niet vanaf de eerste dag.

Jouw lichaam heeft tijd nodig om de antistoffen aan te maken die je beschermen.

Die bescherming begint pas 2 weken na je eerste prik goed te werken, en stijgt nog

wat na je tweede dosis.

Je kunt nog anderen besmetten

Je kunt het coronavirus nog altijd krijgen en doorgeven.

Je wordt er zelf minder of niet meer ziek van. En de kans dat je besmet raakt en

iemand anders besmet is veel kleiner dan voor je vaccinatie, maar bestaat nog.

Door de maatregelen nog wat langer vol te houden, maak je niet per ongeluk

mensen om je heen ziek.

Wanneer mag ik dan weer alles doen?

Daar kunnen we nu nog geen datum op plakken, maar tegen het najaar van 2021

zullen er veel minder maatregelen zijn.

Hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, hoe soepeler de maatregelen worden.

Maar je moet de maatregelen wél blijven volgen, ook na je vaccinatie.

Als 70% van de mensen gevaccineerd is, gaat het virus zich veel minder

verspreiden. Dan mogen we weer gewoon van alles doen.

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

IK BEN GEVACCINEERD. MAG IK NU WEER ALLES DOEN?

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://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/forum
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

