De vaccinatie van je kind: praat erover.

Beste ouder
We zijn al met meer dan 180.000 gevaccineerde Gentenaars in de strijd tegen corona.
Straffe kost! En binnenkort is het aan jouw zoon of dochter, want ook de 12 tot 15jarigen krijgen hun uitnodiging voor een prik in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo.
Tenminste, wie al 12 jaar of ouder is - de uitnodiging gebeurt volgens geboortedatum.
Elke prik helpt
We dromen allemaal van een normaal leven, voor ons en onze kinderen. Daarom is het
cruciaal dat ook jongeren zich laten vaccineren, zodat ze minder leeftijdsgenoten of
oudere mensen kunnen besmetten. Door zich te laten vaccineren zijn ze zelf beter
beschermd tegen het virus en helpen ze er mee voor te zorgen dat het virus en de
Delta-variant zich minder snel verspreiden.
Praat erover
Je kind heeft je toestemming nodig om zich te laten vaccineren. Dat kan schriftelijk, of je
kan meegaan naar het vaccinatiecentrum. Maar het belangrijkste is dat je zoon of
dochter het er zelf ook mee eens is. Wil je dat gesprek aangaan? Heb je misschien zelf
ook nog vragen? Aan de achterkant van deze brief vind je al een paar antwoorden.
We wensen je een fijne zomer toe, en straks weer een normaal schooljaar.
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Vragen over vaccinatie
Vaccinatie zorgt voor veel vragen en bezorgdheden. Neem je kind ernstig, luister en stel
vragen. Blijf praten, ook als er meningsverschillen zijn. Dit zijn veelgestelde vragen:

Waarom laat een jongere zich best vaccineren?
Voor zichzelf:
-

Ook jongeren kunnen ziek worden van corona, in een aantal gevallen met
lang aanslepende klachten.
Wie gevaccineerd is, heeft veel minder kans om het virus te krijgen. Zo is er
ook minder kans op besmettingen en quarantaine.
Jongeren die zich niet laten vaccineren, zullen vaker met een test moeten
bewijzen dat ze niet besmet zijn. Bijvoorbeeld om naar een evenement te
kunnen gaan, of om te reizen.

Voor andere mensen:
-

Zonder vaccin is er veel meer kans om anderen te besmetten.
Het risico op een nieuwe golf bestaat nog altijd. Hoe meer jongeren zich
laten vaccineren, hoe minder kansen het virus en de varianten hebben om
te circuleren.

Is het vaccin veilig?
In Gent krijgen 12 tot 15-jarigen het Pfizer-vaccin. Het Pfizer-vaccin is getest en
gecontroleerd bij jongeren van 12 jaar en ouder. Lichte bijwerkingen zijn mogelijk tot 48
uur na de prik, zoals lokale roodheid of een grieperig gevoel. De kans op ernstige
bijwerkingen is klein. Toch kunnen we ze nooit helemaal uitsluiten. Dat geldt niet alleen
voor het coronavaccin, maar voor alle vaccins en medicijnen.

Hoe geef ik mijn kind toestemming voor vaccinatie?
Je kan natuurlijk meegaan naar het vaccinatiecentrum. Als dat niet mogelijk is, kun je je
zoon of dochter een toestemmingsbrief meegeven die ondertekend is door een van de
ouders of voogden. In bijlage vind je een voorbeeld toestemmingsbrief van de Vlaamse
overheid.

Meer informatie?
Heb je nog praktische vragen? Kijk op www.stad.gent/vaccinatie of bel de vaccinatielijn
van Stad Gent op 09 210 10 44.
Er circuleert heel wat foute informatie over het coronavirus, vooral op sociale media. Op
de website van Stad Gent en op www.laatjevaccineren.be of www.info-coronavirus.be
vind je betrouwbare informatie. Voor info op jongerenmaat kun je terecht op
www.watwat.be/vaccin of www.ikbendaar.be.

Is je kind al volledig gevaccineerd?
Dan hoef je met deze brief geen rekening te houden.
Deze brief is beschikbaar in verschillende talen en in Vlaamse Gebarentaal.
Bekijk ze via www.stad.gent/vaccinatie of scan deze QR code.
English, Français, Türkçe, Български, Română, Slovenčina, پښتو, العربية, فاریس
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