
 WEL/NIET VACCINEREN TEGEN CORONA? DIT ZIJN JE RECHTEN: 

Dit valt onder het recht op de 
best mogelijke gezondheidszorg. 
Dat betekent niet dat je je moet 
laten vaccineren. Je mág je laten 
vaccineren. Het Pfizer vaccin en 
het Moderna vaccin zijn goedge
keurd voor jongeren van 12 jaar 
en ouder. Je krijgt 2 prikken in je 
bovenarm. Tussen de prikken 
zitten minimaal 21 (Pfizer) of 28 
dagen (Moderna). Als je al corona 
hebt gehad, krijg je maar 1 prik.
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•  De meeste jongeren worden 
nauwelijks ziek van corona.

•  Een klein aantal jongeren wordt 
na een coronabesmetting, ook 
als ze niet tot een risicogroep 
behoren, wel ernstig ziek. Een 
iets grotere groep heeft nog 
lang last van coronaklachten. 
Dat noemen ze long COVID 
(Engels voor langdurige corona).

•  7 tot 14 dagen na de tweede 
prik zijn de meeste jongeren 
beschermd tegen corona.

•  De vaccins beschermen niet 
100% tegen corona. Sommige 
jongeren krijgen, ook al zijn ze 
gevaccineerd, toch corona. De 
kans daarop is bij de delta
variant iets groter.

•  Als je na vaccinatie corona 
krijgt, word je over het alge
meen minder (ernstig) ziek.

•  Het is onduidelijk hoe lang de 
vaccins tegen corona bescher
men. Er wordt nagedacht over  
de noodzaak van een derde prik. 

•  Het is onzeker of en in 
hoeverre de vaccins bescher
ming bieden tegen nu nog 
onbekende varianten. 

Als je 12 jaar of ouder bent, mag 
je zelf bepalen of je je wil laten 
vaccineren tegen corona of niet. 
In de wet staat dat jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar 
‘weloverwogen’ moeten beslis
sen. Dat wil zeggen dat je er 
heel goed over na moet denken, 
het liefst samen met je ouders/
voogd.

• Na vaccinatie hebben jongeren 
net iets vaker last van 
bijwerkingen. Het gaat 
bijvoorbeeld om pijn rondom  
de prikplek, hoofdpijn en/of 
vermoeidheid. Deze klachten 
verdwijnen vaak na een paar 
dagen weer.

•  In zeldzame gevallen kunnen er 
na vaccinatie ontstekingen aan 
de hartspier of het hartzakje 
ontstaan. Meestal is er sprake 
van volledig herstel.

•  De vaccins zijn gebaseerd op 
een nieuwe techniek en pas 
kortgeleden ontwikkeld. 
Daarom zijn er nog geen 
gegevens bekend over de 
eventuele risico’s op de langere 
termijn. Daar wordt onderzoek 
naar gedaan.

•  Landen denken verschillend 
over het vaccineren van 
(gezonde) jongeren. De 
leeftijdsgrenzen lopen uiteen. 
In sommige landen moet je 
voor vaccinatie, net als in 
Nederland, minimaal 12 zijn,  
in andere 16 of zelfs 18 jaar.

Om je te helpen een welover
wogen keuze te maken, heb  
je begrijpelijke en neutrale 
informatie nodig. Je hebt recht 
op toegang tot die informatie. 
Dat betekent dat de overheid  
jou moet (laten) voorzien van 
passende informatie over 
vaccineren.

Daaronder vallen een aantal 
rechten. Je hebt recht op een 
sociaal leven, op onderwijs, op 
de best mogelijke mentale 
gezondheid, op sport en spel en 
deelname aan het artistieke en 
culturele leven. Bij maatregelen 
om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken, lopen 
deze rechten mogelijk gevaar. 
Dat geldt ook voor het recht op 
bescherming tegen geweld, 
misbruik en verwaarlozing.  
Zo zijn er aanwijzingen dat de 
lockdowns hebben geleid tot een 
stijging van het aantal gevallen 
van kindermishandeling.
•  Na volledige vaccinatie hoef je 

niet in quarantaine (tenzij je 
corona hebt).

•  Er zijn al veel (kwetsbare) 
mensen gevaccineerd. Dat 
maakt de kans op nieuwe 
lockdowns en schoolsluitingen 
kleiner.

•  Voor toegang tot bepaalde 
activiteiten of evenementen 
heb je de keuze tussen een 
vaccinatiebewijs, een negatieve 
coronatest of een herstel
bewijs.

Het gaat erom dat de keuze die jij 
maakt, in jouw belang moet zijn. 
Welke keuze het meest in jouw 
belang is, mag je zelf bepalen.  
Jij beslist welk argument of welke 
argumenten voor jou het zwaarst 
wegen. Dat is voor iedere 
jongere verschillend. Iedere 
jongere is anders.

Het kan zijn dat je het belangrijk 
vindt om andere mensen zo goed 
mogelijk te beschermen door je 
te laten vaccineren. Iemand uit 
je gezin, je familie of klas 
bijvoorbeeld. Of misschien wil je 
een steentje bijdragen aan de 
samenleving als geheel, omdat 
jij daar ook onderdeel van bent. 
Het kan ook zijn dat andere 
dingen voor jou zwaarder wegen. 
Er is geen goed of fout. Waar het 
om gaat, is dat je recht hebt op 
je eigen mening.
•  De kans dat je anderen 

besmet, is na vaccinatie 
kleiner.

•  Als ook de groep jongeren 
onder de 18 jaar zich laat 
vaccineren, neemt het aantal 
coronabesmettingen, zieken
huisopnames en sterfte 
waarschijnlijk verder af. Hoe 
groot dat effect kan zijn, is niet 
precies te zeggen.

JE HEBT RECHT 
OP VACCINATIE

JE HEBT RECHT OP
DE BEST MOGELIJKE
GEZONDHEID

JE HEBT HET RECHT 
OM ZELF TE BESLISSEN

JE HEBT RECHT OP
BESCHERMING

JE HEBT RECHT OP
INFORMATIE

JE HEBT HET RECHT OM 
JE ZO GOED MOGELIJK 
TE ONTWIKKELEN

JOUW BELANG ALS
KIND STAAT VOOROP

JE HEBT RECHT OP
EEN EIGEN MENING
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