
Waarom vaccineren? 
Je laten vaccineren is niet verplicht, maar wel heel sterk aangeraden! Want ben je

gevaccineerd, dan ben je in hoge mate beschermd tegen het virus en heb je veel

minder kans dat je er ziek van wordt. En word je toch ziek, dan zullen de

symptomen veel milder zijn. Wanneer voldoende mensen zich laten vaccineren

(70 à 80% van de bevolking), dan zal het virus zich niet zo gemakkelijk meer

kunnen verspreiden in onze instelling en in de samenleving.

Voor wie? 
We raden alle patiënten en bewoners aan om zich te laten vaccineren. Kan of mag

dit omwille van medische redenen niet? Dan word je niet gevaccineerd. We

bespreken dit in overleg met de verantwoordelijke arts. Enkel patiënten en

bewoners die zich twee keer kunnen laten vaccineren in onze Zorggroep zullen

door Zorggroep Sint-Kamillus gevaccineerd worden.

Is het vaccin veilig? 
Het vaccin is absoluut veilig. Alle noodzakelijk vereiste testen en kwaliteits-

controles zijn gebeurd. De vaccinatie in België mag pas starten wanneer het

Europees Geneesmiddelenagentschap het vaccin heeft goedgekeurd. Meer

informatie lees je op: www.laatjevaccineren.be.
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Welk vaccin? 
We ontvangen verschillende vaccins (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna) en moeten

de richtlijnen van de overheid volgen. We kunnen dus zelf niet kiezen. Je krijgt

tijdig de nodige informatie.  

Hoeveel inentingen? 
Elke persoon moet wellicht twee inentingen krijgen, met een tussenperiode die

afhankelijk is van het geleverde vaccin.

Toestemming 
We vragen aan elke patiënt en bewoner, of aan zijn vertegenwoordiger,

toestemming voor de vaccinatie. Dit noteren we in het medisch dossier.



Let op! 
Ook na de vaccinatie moeten we de veiligheidsmaatregelen voorlopig nog wel blijven

volgen! Handen wassen, afstand houden, mondmaskers dragen blijven noodzakelijk. 

Na vaccinatie ben je zelf beter beschermd om niet zwaar ziek te worden van het virus, maar

het is wel nog altijd mogelijk dat je het virus overbrengt naar andere personen. 

Dus nog even volhouden! #samensterktegencorona

Zijn er bijwerkingen? 
Een minderheid van de ingeënte personen vertoont net als bij 

andere vaccins reacties. Mogelijke bijwerkingen zijn: lichte zwelling op de

injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, koorts. De bijwerkingen

verdwijnen na 1 à 2 dagen.

Wanneer? 
We starten met vaccineren tijdens de week van 19/2/2021. We brengen iedereen

tijdig op de hoogte van het precieze moment.

Registratie 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat je vaccinaties genoteerd worden in je

zorgdossier en in Vaccinnet. Dit is een digitaal register waarin ook je andere

vaccinaties geregistreerd worden.

Heb je nog vragen? 
Spreek iemand van het zorgteam aan of mail naar:

coronacel@kamillus.broedersvanliefde.be.

Toediening 
Net zoals bij de griepvaccinatie gebeuren de vaccinaties op de afdeling, door een

verpleegkundige van ons intern vaccinatieteam, via een inspuiting in de boven-

arm.

http://kamillus.broedersvanliefde.be/

