
Laat je
vaccineren

Door covid-19 hebben we 
ons leven moeten 
aanpassen. Gelukkig zijn 
we gestart met vaccineren. 

Hoe meer mensen zich laten 
vaccineren tegen COVID-19, hoe 
beter. Vaccinatie is de beste 
bescherming tegen ernstige 
ziekte vanwege het coronavirus.



maar wel heel belangrijk. Want hoe 
meer mensen zich laten vaccineren, hoe 
beter. Pas als meer dan 70% van de 
bevolking gevaccineerd is, kunnen we 
groepsimmuniteit bereiken.

Ook na vaccinatie is het belangrijk om 
de MOHANA-regels te blijven volgen. 
Want niet iedereen kan tegelijk gevac-
cineerd worden. Pas wanneer er genoeg 
mensen gevaccineerd en beschermd 
zijn tegen het virus kunnen de coro-
namaatregelen versoepeld worden.

Het is een 
kleine moeite,

Je laten vaccineren
is eenvoudig,

gratis en duurt
maar even



Ik zorg voor mezelf
en voor anderen

en voorkom je dat je het virus over-
draagt. Je draagt ook bij aan het beha-
len van de groepsimmuniteit. Je laten 
vaccineren is dus ontzettend belangrijk. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
elkaar. Doe mee!

Met vaccinatie voorkom je 
dat je ernstig ziek wordt



Waarom moet 
ik me me laten 
vaccineren

Het vaccin zet het lichaam aan tot het 
maken van antistoffen. Als je na 
vaccinatie de infectie oploopt, zullen 
de al aanwezige antistoffen direct het 
virus aanvallen, waardoor je geen 
ernstige ziekte doormaakt. 

Doordat je niet ernstig ziek bent, is 
ziekenhuis opname niet nodig. Ook is 
er minder kans om tijdens de infectie 
het virus te verspreiden in je omge- 
ving. En als veel meer mensen gevac-
cineerd worden, zal het virus zich niet 
kunnen makkelijk kunnen verspreiden 
in de samenleving. 

Het vaccin beschermt de persoon 
tegen ernstige COVID-19 ziekte

#laatjevaccineren



Veelgestelde vragen
Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen over de vaccinatie. 
Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Kijk voor meer info op www.laatjevaccineren.sr of vraag je 
huisarts meer uitleg over de voordelen van vaccinatie.

1. Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19? 
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem om snel anti- 
stoffen aan te maken. Als je daarna met het virus in 
contact komt, heb je al antistoffen die voorkomen dat je 
ernstig ziek wordt.

2. Welke bescherming biedt het vaccin? 
Het vaccin beschermt de gevaccineerde tegen ernstige 
COVID-19 ziekte alsook tegen dood vanwege ernstige 
COVID-19 ziekte. 

3. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
Nee, in Suriname is voorlopig slechts het AstraZeneca 
Covishield vaccin beschikbaar. 

4. Hoeveel prikjes moet ik krijgen?
In Suriname wordt nu het AstraZeneca Covishield vaccin 
gebruikt. Hiervan krijg je twee prikjes. De tweede prik krijg je 
na 10 weken. 

5. Hoe wordt het vaccin toegediend? 
Je krijgt een prikje in de bovenarm. 

6. Zijn er bijwerkingen? 
Zoals bij alle andere vaccinaties, kunnen bijwerkingen na 
vaccinatie optreden. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en 
gaan vanzelf over, zoals een zwelling op de prikplaats, koorts 
of vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen zoals een zware 
allergische reactie zijn heel zeldzaam. 

7. Als ik ziek ben, kan ik me dan laten vaccineren? 
Als je ziek bent kun je het beste met je arts overleggen, 
voordat je je laat vaccineren.

8. Moet ik me nog laten vaccineren als ik al COVID-19 heb 
gehad?
Ja, als je langer dan 6 maanden geleden de ziekte hebt gehad 
en je behoort tot 1 van de risicogroepen, mag je je nu laten 
vaccineren. Ook als je eerder al besmet was met COVID-19, 
kun je opnieuw besmet raken en ernstig ziek worden. Het 
vaccin beschermt je tegen ernstige ziekte.



Wanneer kan ik
me laten vaccineren

De vaccinatie campagne is nu gaande.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft 
een prioriteitenlijst opgesteld. 
Volg de mediaberichten om te weten 
wanneer u aan de beurt bent. 

Registeren kan via:
  Registreren via:
• laatjevaccineren.sr 
• bogsuriname.com 
• of bel gratis naar 178


