
Wil ik de prik?  
keuzehulp voor tieners 
over het coronavaccin 

Op 30 juni is besloten dat ook jongeren tussen 12 en 18 jaar de mogelijkheid 
krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus (COVID-19). 
Jij bent daar een van en je vraagt jezelf af of je deze prik wilt nemen. 
Hoe neem je deze beslissing? Dit is een hulpmiddel om die keuze te maken. 
Wij bevelen je aan om deze zelf te doorlopen en (als dat mogelijk is) dit met 
je ouders te doen. 

1. Wat vind jij van vaccinatie in het algemeen? 
     Vind je het een middel wat je mag gebruiken, of juist niet? 
     Denk je dat de Bijbel er iets over zegt? 

Lees de brochure ‘Wel of niet vaccineren? Voorzienigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid.’ Of kijk op de themapagina op de website. 

OPDRACHT

https://www.npvzorg.nl/vaccinatiebrochure
https://www.npvzorg.nl/vaccinatie


2. De Gezondheidsraad heeft verschillende redenen genoemd waarom jongeren zich  
     wel kunnen laten vacineren. 

 O Het voorkomt ernstige ziekte en ziekenhuisopname voor een kleine groep kinderen 
en jongeren. De meeste kinderen en jongeren worden ook zonder vaccinatie niet 
ernstig ziek van het coronavirus. 

 O Het voorkomt langdurige klachten na het coronavirus voor een groep jongeren. Het 
is onduidelijk hoe groot deze groep is, maar dit lijkt ook geen grote groep te zijn. 

 O Het draagt bij aan het voorkomen van een vierde golf met besmettingen. Hoe meer 
mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat (volwassen) mensen ziek worden 
en dat ziekenhuizen opnieuw veel patiënten met het coronavirus op moeten nemen. 

 O Het verkleint de kans op beperkende maatregelen bij een nieuwe golf van infecties. 
Denk aan maatregelen als quarantaine, onderwijs thuis volgen in plaats van op 
school, enzovoort: dingen waar jij als jongere ook last van hebt. 

Kruis aan welke redenen jij belangrijk vindt. OPDRACHT

3. Er zijn ook mogelijke redenen om je niet te vaccineren. 

 O De kans dat je zelf ziek wordt van het coronavirus is heel erg klein. 
 O Je doet het vooral om te voorkomen dat anderen er ziek van worden. Hoe hoger de 

vaccinatiegraad onder volwassenen, hoe minder nodig het is om kinderen of tieners 
te vaccineren. 

 O Het is nog helemaal niet zeker of een vierde golf gaat zorgen voor veel 
ziekenhuisopnames en beperkende maatregelen. 

 O Er is een kans op algemene, kortdurende bijwerkingen. 
 O Er is een heel kleine kans op een ontsteking van het hart. Dat is een aandoening die 

overigens goed te behandelen is. 
 O Het is een nieuw vaccin. De instanties die erover besluiten hebben gezegd dat het 

vaccin veilig is. De kans op bijwerkingen op de lange termijn is bij vaccinaties heel 
erg klein, maar het is niet voor 100 procent uit te sluiten.  

Kruis aan welke redenen jij belangrijk vindt. OPDRACHT

4. Kijk naar de redenen die je hebt aangekruist bij de vragen 2 en 3. Welke redenen 
    vind jij het belangrijkst? Schrijf ze hieronder op. 

http://gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/06/29/vaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19


5. Bespreek je vragen en je gedachten met je ouders en/of met andere mensen die 
     belangrijk voor je zijn.

Als je 16 jaar of ouder bent, mag je deze beslissing in Nederland helemaal zelf nemen. 
Het is natuurlijk altijd goed om je ouders mee te laten denken. 
Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, beslis je samen met je ouders. 

      INFO

6. Maak vervolgens je keuze. 
     Misschien maak jij een andere keuze dan bijvoorbeeld een van je vrienden. Dat kan:    
     niet iedereen maakt dezelfde keuze. Respecteer elkaar daarin.  

7. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de NPV-Advieslijn. Je ouders mogen 
     dit ook doen als zij vragen hebben. 

Wat vindt de NPV?   
De NPV is terughoudend als het gaat om tieners vaccineren met het coronavaccin. De 
NPV heeft geen gegronde reden om te twijfelen aan de veiligheid van het vaccin. Maar 
het is nog niet zo duidelijk wat de meerwaarde voor jongeren zelf is. Dat hangt ook 
samen met de vraag of een vierde golf inclusief de maatregelen, te verwachten is. Kort 
gezegd: wegen de mogelijke voordelen wel op tegen de nadelen? 

De NPV heeft zelf geen standpunt voor of tegen vaccinatie, maar vindt dat iedereen zelf 
een keuze moet kunnen maken op basis van betrouwbare informatie. Dwang hoort daar 
niet bij! En als je jonger bent dan 16 jaar, vinden we het belangrijk dat ouders daarover 
meebeslissen. 

Meer informatie
 O Lees hier de vaccinatiebrochure van de NPV: npvzorg.nl/vaccinatiebrochure
 O Bekijk hier de themapagina over vaccineren: npvzorg.nl/vaccinatie
 O Advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie van jongeren: gezondheidsraad.nl/
documenten/adviezen/2021/06/29/vaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19

 O Over wie mag beslissen: patientenrechten.patientenfederatie.nl/kinderen-hun-
ouders-en-patientenrechten

 O Nog vragen? Neem contact op met de NPV-Advieslijn: npvzorg.nl/advieslijn

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
instagram.com/npvzorg
facebook.com/npvzorg
youtube.com/c/NPVZorgvoorhetleven
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