
Sommige jongeren twijfelen of het vaccin zinvol is voor hen, omdat ze zelf weinig

risico lopen om zwaar ziek te worden. Toch kan het volgens wetenschappers zeer

zinvol zijn om je te laten vaccineren.

Want als je corona hebt gehad, kun je na een tijdje weer besmet raken. Het vaccin

beschermt je langer en beschermt je bovendien beter tegen varianten van het

virus.

En mensen die zich laten vaccineren, doen dat niet alleen voor zichzelf, maar ook

om andere mensen te beschermen. Bijvoorbeeld hun grootouders, mensen met een

minder goede gezondheid ...

Jonge mensen hebben vaak geen symptomen en komen veel in contact met

andere mensen. Dat is gevaarlijk om nieuwe varianten te verspreiden.

En het is niet zeker dat je geen symptomen krijgt, want ook jonge en gezonde

mensen kunnen heel ziek worden van COVID-19 en soms zelfs longschade oplopen.

Lees de verhalen van Arne (22) en Francis (24): zij raakten besmet met corona en

vertellen hoe ze er maanden later nog last van hebben.

Zie ook:

Bezoek het forum van Awel

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

Door gezondheidenwetenschap.be 11-24 jaar

IS HET VACCIN ZINVOL VOOR JONGEREN?

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

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

PRAAT EROVER

Chat met Awel

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

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.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Ga langs bij JAC

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

https://www.ookditiscovid.be/getuigenis/een-gesprek-met-arne/
https://www.ookditiscovid.be/getuigenis/een-gesprek-met-francis/
https://awel.be/forum
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://awel.be/babbel#chat
tel:102
https://www.jac.be/mail
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

