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Het COVID-19-vaccin is goedgekeurd en aanbevolen voor mensen van 5 jaar en ouder. Er zijn
nu afspraken beschikbaar voor COVID-19-vaccinatie voor kinderen van 5 jaar en ouder.
Spikevax (Moderna) is goedgekeurd en aanbevolen voor mensen van 12 jaar en ouder. Dit
wordt momenteel geëvalueerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar.

Waarom moeten kinderen en tieners gevaccineerd worden?
Er zijn veel redenen om kinderen en tieners te laten vaccineren voor COVID-19, waaronder:
•
•
•
•
•
•

hen beschermen tegen het oplopen van COVID-19
het risico verlagen dat ze erg ziek worden of bijwerkingen op lange termijn of langdurige
COVID krijgen
ervoor zorgen dat ze terug naar school kunnen
hen opnieuw verbinden met familie en vrienden
hen terug dingen laten doen waar ze van houden, zoals teamsporten, naar concerten
gaan en reizen, en
de verspreiding van het virus in de gemeenschap vertragen.

Vaccinatie voor COVID-19 beschermt ook hun:
•
•
•
•

familie
vrienden
medeleerlingen, en
teamgenoten.
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Hoe werken COVID-19-vaccins?
COVID-19-vaccins kunnen voorkomen dat mensen erg ziek worden door COVID-19. De
vaccins trainen uw lichaam om COVID-19 te elimineren als u ermee in contact komt.
De Pfizer- en Modernavaccins bevatten geen levend virus en kunnen u geen COVID-19 geven.

Wat u kunt verwachten na hun vaccinatie
Het vaccin begint mensen ongeveer 2 tot 3 weken na de eerste dosis te beschermen tegen
COVID-19.
Daarom is het belangrijk dat uw kind nog steeds veilig blijft en:
•
•
•
•

aan goede hygiëne doet, zoals de handen wassen
1,5 meter afstand houdt van andere mensen
de beperkingen voor openbare bijeenkomsten opvolgt, en
indien nodig begrijpt wanneer en hoe te isoleren.

Zullen ze bijwerkingen hebben?
Uw kind kan na de vaccinatie eventueel bijwerkingen ervaren. De meeste bijwerkingen duren
maar een paar dagen en herstellen zonder problemen. Veel voorkomende reacties op
vaccinatie zijn o.a.:
•
•
•

een pijnlijke arm
milde koorts
hoofdpijn.

Als u zich zorgen maakt over de symptomen van uw kind, ga dan voor meer informatie naar
www.health.gov.au of bel de National Coronavirus Helpline (nationale hulplijn voor
coronavirus) op 1800 020 080. Bel voor tolkendiensten 131 450 en vraag naar de National
Coronavirus Helpline.
U kunt eventuele bezorgdheden of vragen over COVID-19-vaccinatie ook bespreken met uw
arts of een gezondheidsprofessional vóór uw kind het vaccin krijgt.

Welk vaccin krijgt mijn kind?
Er zijn een paar verschillen tussen COVID-19-vaccins voor kinderen van 5 tot 11 jaar en voor
mensen van 12 jaar en ouder.
Kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen 2 doses van het vaccin, met 8 weken tussentijd. Dit kan in
speciale omstandigheden worden verkort tot minimum 3 weken. De dosis voor kinderen van 5
tot 11 jaar bedraagt een derde van de dosis voor mensen van 12 jaar en ouder.
Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen 2 doses van het vaccin, met 3 tot 6 weken tussentijd.

Vergeet hun tweede afspraak niet
Het is belangrijk dat uw kind twee doses van het vaccin krijgt omdat de tweede dosis de
volledige bescherming biedt tegen COVID-19 en ervoor zorgt dat de bescherming langer duurt.
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Toestemming
Ouders worden eventueel om toestemming gevraagd voor de vaccinatie van hun kind.
Over het algemeen heeft een ouder of wettelijke voogd van een kind de bevoegdheid om toe te
stemmen in vaccinatie. In sommige staten en territoria kunnen oudere adolescenten eventueel
hun eigen toestemming geven.
Het COVID-19-vaccin van uw kind wordt genoteerd in hun Immunisation History Statement
(verklaring van hun immunisatiegeschiedenis). Als uw kind 14 jaar of ouder is, krijgt u om
privacyredenen geen toegang meer tot hun Australian Immunisation Record (Australisch
immunisatierapport). U kunt de verklaring van hun immunisatiegeschiedenis met hun
toestemming opvragen. Meer informatie is beschikbaar via Services Australia
https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement

Meer informatie
Ga voor meer informatie over COVID-19-vaccins naar www.health.gov.au/covid19-vaccineslanguages of bel de National Coronavirus Helpline op 1800 020 080. Bel voor tolkendiensten
131 450 en vraag naar de National Coronavirus Helpline.
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