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Prik tegen corona:
Krijg je bijwerkingen?
Klachten
Sommige mensen hebben na de prik nergens
last van. Maar je kan klachten krijgen na de
prik tegen corona. Je kan bijvoorbeeld pijn
op de plek van de prik krijgen.
Soms heb je een paar dagen spierpijn of koorts.
Deze klachten noemen we bijwerkingen.

Welke klachten?
Dit zijn de bijwerkingen die je kan krijgen:
• Pijn op de plek van de prik
• Hoofdpijn
• Moe zijn
• Spierpijn
• Koorts

Pijnstiller
Deze klachten duren meestal 1 tot 3 dagen.
Je kan een pijnstiller nemen voor de pijn.
Je kan ook andere bijwerkingen krijgen.
Maar die kans is heel klein. Heb je veel
klachten door de prik, bel dan meteen
je huisarts.

Vragen
Wil je uitleg in een video kijk dan op
corona.steffie.nl/vaccinatie
Als je nog vragen hebt, bel met 0800-1351
(gratis).

Heb je nog vragen?
Kijk dan op coronavaccinatie.nl
of bel met 0800-1351
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Coronavirus jab:
will there be side effects?
Side effects
Some people have no issues after getting
their jab. But others might get a sore arm after
the injection, or have muscle pain or fever
for a few days. These are called ‘side effects’.

What are the possible side effects?
You might have the following side effects:
• Pain where you had the injection
• A headache
• Feeling tired
• Muscle pain
• Fever

Painkillers
The side effects above will normally last
between 1 and 3 days. You can take painkillers
if you need to. You might have other side
effects but the chance is very small. If you
experience a lot of side effects or are in a lot
of pain, call your doctor immediately.

Questions
To watch a video on this subject, go to
corona.steffie.nl.
If you still have questions, call 0800 1351
(no additional costs).

Do you still have questions?
Go to coronavaccinatie.nl
or call 0800 1351

