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Vele ouders zijn zelf gevaccineerd. Ook wetenschappelijk zijn er voldoende argumenten 
voor een corona-prik voor kinderen. Toch worden ouders ongemakkelijk als het gaat over 
een coronavaccin voor hun kroost. Er zijn veel vragen. 

Kinderen worden zelden ernstig ziek van een coronabesmetting. 
Waarom mijn kind dan vaccineren?

Vaccinatie beschermt je kind tegen ziekte door corona. 
Ook al worden kinderen niet vaak ziek door corona, toch vermijd je beter het kleine risico op ernstige ziekte. 
Kinderen worden net zo makkelijk besmet met het coronavirus als volwassenen. 
Wanneer besmettelijke varianten van het virus alomtegenwoordig zijn en meer mensen besmetten, belan-
den er automatisch ook meer kinderen in de ziekenhuizen.
Duiken er later nieuwe varianten op, dan is het mogelijk dat het vaccin minder goed werkt. Maar het biedt nog 
altijd meer bescherming dan niet gevaccineerd  te zijn. 

Hoe meer mensen beschermd zijn door vaccinatie, hoe minder vlot het virus zich kan verspreiden. 
Vaccinatie zorgt voor minder besmettingen en dus minder quarantaines. 
Dat betekent dat het leven van je kind minder verstoord wordt. Want ongestoord blijven spelen en naar 
school gaan, is goed voor het welzijn en de ontwikkeling van je kind. 

Immuniteit door vaccinatie is beter en langduriger dan immuniteit door besmetting. 
Ook als je kind al eens besmet werd met het coronavirus, kan het opnieuw besmet geraken. Na vaccinatie is 
de kans op ziekte kleiner. Immuniteit na een besmetting neemt sneller af. 

Vaccinatie  beschermt iedereen waarmee je kind contact heeft: ouders, grootouders, broers en 
zussen. 
Als je kind gevaccineerd is, is de kans kleiner dat hij of zij besmet geraakt en een besmetting doorgeeft aan 
andere mensen. 

Vaccinatie helpt om kinderen met chronische gezondheidsproblemen te beschermen, zodat ook 
zij minder beperkingen ervaren door hun ziekte.

De pandemie heeft een belangrijke impact op het mentale welzijn van kinderen. 
Bij de groep tussen 5 en 11 jaar namen stress en angststoornissen duidelijk toe. Vaccinatie biedt hen meer 
kansen om deel te nemen aan onderwijs en andere activiteiten. 

Alle redenen om je kind te laten vaccineren vind je op
www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen
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Hoeveel prikken moeten kinderen krijgen?

5- tot en met 11-jarigen krijgen twee keer het kindervaccin van Pfizer toegediend in de bovenarm, met een 
tussentijd van 21 dagen. Dit vaccin is op maat van kinderen gemaakt. 
De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd. 

Alle redenen om je kind te laten vaccineren vind je op
www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen

Kan mijn kind ziek worden van de prik? 

Het covidvaccin voor kinderen is veilig en wordt over het algemeen goed verdragen.
Je kind krijgt geen corona van het vaccin. 
Op de plek van de prik kan de arm wel rood of pijnlijk zijn. 
Na de vaccinatie kan je kind wat grieperig zijn of lichte koorts hebben. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na 
enkele dagen. 
In heel uitzonderlijke gevallen kan je kind kort na de prik allergisch reageren. Daarom moet je na de vaccinatie 
nog minstens 15 minuten ter plaatse blijven. Zo kan een dokter meteen helpen als je kind zich niet goed voelt. 
Een mogelijke zeldzame nevenwerking van vaccinatie bij jongvolwassenen en kinderen  is een ontsteking van 
de hartspier (myocarditis). Myocarditis is doorgaans mild en goed te behandelen. Het is belangrijk om weten 
dat covid doormaken gepaard gaat met een groter risico op myocarditis. 

Laat ik mijn kind nog vaccineren als het al COVID-19 heeft gehad? 

Ook als je kind al eens besmet werd met COVID-19, is vaccinatie sterk aanbevolen. 
Na een besmetting is de immuunrespons bij mensen heel verschillend. Je weet dus niet hoe sterk die is bij je 
kind en of de antistoffen snel verdwijnen. 
De kans dat je kind na vaccinatie nog besmet wordt, is kleiner dan na een besmetting.

Moet mijn kind ook na vaccinatie de coronamaatregelen blijven volgen? 

Ja, het is nog altijd belangrijk om de maatregelen te blijven volgen. 
Vaccinatie zorgt er wel voor dat er minder maatregelen nodig zijn en dat ze sneller kunnen verdwijnen.


