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Deze brieÍ is een initistieÍ von de huisortsen
vEn Heusden-Zolder ondersleund door

lokool besluur Heusden -Zolder.

IIUISART§Eil YAN }IEUSDEH.ZOTDER STAAN ACHTER DE VACCINATIE

Beste inwoner von Heusden-Zolder,

Als huisortsen kriigen wii de lootste dogen en weken vrogen over de komende voccins iegen COVID- 
-l9. 

"Wot

denk iif dokter, go iii ie loten voccineren? Zoo ik doi best doen?" Niet iedereen die zich deze vroog stelt komt op

roodpleging. Doorom schreven we deze brief.

Wont wot ons betreft is hier een duideliik ontwoord op nodig. Wii, de huisorlsen von Heusden-Zolder, stoon

ochter de voccinotie. Verder hopen wij zoveel mogeliik mensen te overïuigen hetzelfde te doen. Wii geloven in

deze voccinotie.

We hebben een monier nodig om dit virus te stoppen. Als we op ïermiin terug willen keren noor een leven woor-

in we onze vrienden en fomilie op een normole nronier kunnen zien, de belongriike momenten somen vieren,

somen eten, onze kinderen een sociool leven bieden, hoopvol ondernenren,... Don nroeten we de verspreiding

von dit virus in onze mootschoppii verhinderen. Deze voccins bieden een positieve monier om diÍ te doen. De

eerste posilieve monier om dit te doen. Voccins worden onderworpen oon streng onderzoek voor ze worden

goedgekeurd. De veiligheid von deze voccins is uitgebreLd onderzocht. Sneller don we doÍ gewend ziin, moor

door wos ook een dringende reden voor.

De meest voorkomende biiwerkingen op korte termiin no toediening von deze voccins ziln pijn op de ploots von

iniectie, hoofdpiin, koorls en spierpiin. Dit ziin milde klochten die no één tot twee dogen verdwiinen en mokkeliik

fe behondelen ziln met een koorlswerend middel of een piinsliller. Het risico op deze milde klochten weegt nieÍ

op Íegen hel risico dot we lopen tiidens een infectie met COVID-.l9, het risico doi onderen lopen oon wie we

het virus kunnen doorgeven ols we besmel roken, en de gevolgen voor de moolschoppil die we onderlussen ol

biino een loor ervoren.

Bijwerkingen op longe termiin werden ïot op heden niet vostgesleld en venvochten we ook niet. Een voccin wordt

snel ofgebroken door ie lichoom en is snel weer verdwenen. Woi ochterbliift is heÍ geheugen dot le immuun-

systeem heefi opgebouwd met de hulp von het voccin. Heï geheugen woormee ie hei coronovirus herkent en

doeltreffend oonvolt.

Tiidens de eersie golf overheerste een gevoel von solidoriteil. Met deze positieve houding lieten we oon elkoor
weten doi het wel zou lukken, doï we dit somen oonkunnen. Loten we dil optimisme lerug vostgriipen, en somen

oon de oplossing werken. Hopeliik doet U hetzelfde.

Moor ols U hier nog vrogen over heeÍt, beontwoorden wii die groog.

Of surf eens noor www.info-coronovirus.be/nl/voccinoiie of lootievoccineren.be.
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