
 

Moet ik mij wel of niet laten vaccineren? 
Velen hebben de keuze al gemaakt of ze zich willen laten vaccineren of niet. 
Wellicht hoor jij bij die groep die het lastig vindt om de keuze te maken die het 
beste bij je past. Daarom hebben wij een aantal stellingen geformuleerd met 
daarbij ons advies, passende bij de stelling. 
 
Welke van de onderstaande stellingen past het beste bij je? 
 

1. Ik hoor wel bij de risicogroep (70+ of bekend met Hart- en Vaatziekten, 
Diabetes Mellitus, Longproblematiek etc.)  Advies: Wel vaccineren 
 

2. Ik hoor niet bij de risicogroep:  
 

A. Ik vind groepsimmuniteit belangrijker dan de risico’s op eventuele 
bijwerkingen die ik op de langere termijn loop na vaccinatie. Advies: Wel 
vaccineren 

B. Ik vind bescherming van mijn directe omgeving belangrijker dan de 
eventuele risico’s op bijwerkingen die ik op de langere termijn loop na 
vaccinatie. Advies: Wel vaccineren 

C. Ik vind de risico’s van eventuele bijwerkingen van het vaccin die ik op de 
lange termijn loop, belangrijker dan groepsimmuniteit.  Advies: Niet nu 
vaccineren 

D. Ik vind het risico dat ik loop op eventuele bijwerkingen op de lange termijn 
na vaccinatie, groter dan het risico dat ik loop op een ernstige COVID-
infectie en/of het risico op complicaties na een COVID-infectie.  Advies: Niet 
nu vaccineren 

E. Ik heb al COVID gehad meer dan 1 maand geleden Advies: Wel 
vaccineren, anders wachten tot 1 maand na COVID. 

F. Ik vind het verkrijgen van een vaccinatiebewijs belangrijker dan de 
eventuele risico’s op bijwerkingen op de langere termijn. Advies: Wel 
vaccineren 

G. Ik ben zwanger Advies: Vaccinatie uitstellen  
H. Ik geef borstvoeding Advies: Vaccinatie uitstellen 

 
De stelling die het meest overeenkomt met uw persoonlijke mening is ons advies. 
Ieder mens is vrij om te kiezen en wij vinden dat wij je zo weinig mogelijk moeten 
beïnvloeden in jouw keuze. Wij vinden het belangrijk je voldoende te informeren 
om de juiste keuze te kunnen maken. 


