
Wil je geen vaccin? Dat is jouw keuze. Het vaccin tegen corona is niet verplicht.

Zie ook de meest voorkomende vragen over het corona-vaccin - met de

antwoorden, natuurlijk.

Mag ik dan nog wel alles doen?

Je moet niet bewijzen dat je gevaccineerd bent.

Voel je je ziek? Ga dan naar je huisarts. Die kan een coronatest afnemen als dat

nodig is.

Mag ik ook naar het buitenland?

Dat hangt af van het land waar je naartoe reist.

Zie: Hoe plan ik mijn reis naar het buitenland?

Is het erg als ik geen vaccin wil?

Nee, de keuze is aan jou. Het is wel veiliger om je te laten vaccineren dan om het

niet te doen.

Het coronavaccin is snel gemaakt, maar even grondig getest als andere vaccins en

geneesmiddelen. Het is ook even veilig. De prik verkleint je kans om zwaar ziek te

worden of in het ziekenhuis te belanden door corona.

Je laten vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook om andere mensen te

beschermen. Bijvoorbeeld je grootouders of mensen met een minder goede

gezondheid.

En hoe minder mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans dat we het virus

verslaan. Want daarvoor hebben we groepsimmuniteit nodig. Het vaccin is de

snelste en veiligste manier om terug te keren naar een 'normaal' leven. De prik is

ook gratis.

Informeer je en maak de keuze die juist is voor jou.

Wat als ik later toch een vaccin wil?

Contacteer dan rechtstreeks het vaccinatiecentrum in jouw buurt voor je prik.

Wat als mijn ouders of voogd een andere mening hebben?

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf kiezen wat je doet.

Ben je 15 jaar of jonger? Dan heb je toestemming van je ouder(s) of voogd nodig.

Krijg hier meer info over toestemming van je ouder(s) of voogd.
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Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door gezondheidenwetenschap.be 11-24 jaar

WAT ALS IK GEEN VACCIN WIL?

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/wat-als-ik-twijfel-over-het-corona-vaccin
https://admin.watwat.be/op-reis/corona-hoe-plan-ik-mijn-reis-naar-het-buitenland
https://admin.watwat.be/vaccin/wat-veiliger-vaccineren-niet-vaccineren
https://admin.watwat.be/vaccin/groepsimmuniteit-tegen-corona-waarom-moet-dat-met-een-vaccin
https://admin.watwat.be/vaccin/heb-ik-toestemming-van-mijn-ouders-nodig-voor-een-vaccin-niet-zeker-dit-nog-date
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://awel.be/forum
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Andere vragen?

Ik heb al corona gehad, ben ik dat niet al immuun?•

Is een vaccin wel natuurlijk? Bouwen we niet beter zelf immuniteit op?•

Is het vaccin zinvol voor jongeren?•

https://admin.watwat.be/vaccin/ik-heb-al-corona-gehad-ben-ik-dan-niet-al-immuun
https://admin.watwat.be/vaccin/een-vaccin-wel-natuurlijk-bouwen-we-niet-beter-zelf-immuniteit-op
https://admin.watwat.be/vaccin/het-vaccin-zinvol-voor-jongeren

