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Waarom moet ik mij tegen het coronavirus SARS-CoV-2 laten vaccineren?
Omdat het de bescherming van uw gezondheid ten goede komt. En de bescherming
van andere mensen. Helaas heeft het coronavirus SARS-CoV-2 maar al te vaak een
dodelijke afloop, vooral in de generatie van 80 jaar en ouder.
Wat is het doel van de vaccinatie tegen het coronavirus?
Op dit moment zijn er geen voldoende effectieve medicijnen voor de behandeling van
de COVID-19 ziekte. De vaccins die zich momenteel in de toelatingsprocedure
bevinden, zijn de eerste echte kans om de besmettelijke ziekte met medische
middelen onder controle te krijgen. De vaccinatie moet ervoor zorgen dat er minder
mensen besmet raken en dat het verloop van de ziekte minder ernstig is. Alleen zo
kunnen we geleidelijk terugkeren naar een normaal leven.
Moet ik mij laten vaccineren?
Nee. De vaccinatie is vrijwillig.
Zijn er voor mij kosten verbonden aan de vaccinatie?
Nee, voor burgers is de vaccinatie ongeacht de status van hun verzekering gratis. De
kosten van het vaccin worden door de federale overheid gedragen. Bovendien delen
de deelstaten de kosten voor de oprichting en exploitatie van de vaccinatiecentra met
de federale overheid.
Wanneer begint dit in Noordrijn-Westfalen?
Zodra een vaccin is toegelaten, worden de beschikbare vaccindoses over de
lidstaten van de EU verdeeld. De federale overheid verdeelt vervolgens de
vaccindoses op basis van de bevolkingsomvang over de deelstaten. De
vaccinatiecentra in Noordrijn-Westfalen zullen tijdig voorbereid zijn om te beginnen
en gaan onmiddellijk aan de slag.
Wie wordt het eerst gevaccineerd - en waarom?
Het is belangrijk dat mensen van 80 jaar en ouder en bewoners van bejaarden- en
verzorgingstehuizen eerst worden gevaccineerd. Het SARS-CoV-2-virus vormt met
name voor hen een risico, omdat de ziekte voor hen vaak ernstig verloopt en het
meest levensbedreigend is.
Verder komt het personeel in de medische en verpleegkundige inrichtingen hiervoor
in aanmerking - bijvoorbeeld op de afdelingen Eerste Hulp en Intensive Care in
ziekenhuizen, maar ook in de ambulante en intramurale zorg voor bejaarden.
De besluitvorming is gebaseerd op de aanbevelingen van de "Commissie
Vaccinaties" (STIKO) van de federale regering. Het STIKO is ondergebracht in het
Robert Koch Instituut en ontwikkelt samen met de Ethische Raad en de Leopoldina
aanbevelingen op het gebied van vaccinaties voor Duitsland. De STIKO houdt niet
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alleen rekening met het voordeel voor de gevaccineerde mens, maar ook met het
voordeel voor de hele bevolking.
Is het op korte termijn wel mogelijk om zoveel mensen te vaccineren?
Ja, een goed voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse griepvaccinaties.
Bij de vaccinatie tegen het coronavirus is het van groot belang dat ouderen en met
name kwetsbare mensen snel worden gevaccineerd. Om de getroffen mensen
(bewoners en personeel) te vaccineren worden naast de oprichting van
vaccinatiecentra ook mobiele vaccinatieteams ingezet, bijvoorbeeld in
bejaardentehuizen en verpleeghuizen. De coördinatie van deze vaccinatieteams is in
handen van de lokale vaccinatiecentra.
Het personeel in ziekenhuizen kan worden gevaccineerd door artsen van het
desbetreffende ziekenhuis.
Is één vaccinatie genoeg?
Nee, de vaccinatie tegen het coronavirus dient twee keer te worden toegediend met
tussenpozen van een paar weken. Anders is het niet doeltreffend.
Waarom komen er vaccinatiecentra?
Vaccinatiecentra zijn in staat om goede organisatorische procedures te waarborgen
en ervoor te zorgen dat bepaalde COVID 19-vaccins op de juiste wijze worden
opgeslagen en gebruikt. Sommige vaccins moeten bijvoorbeeld bij bijzonder lage
temperaturen - tot min 70 graden - worden opgeslagen.
Daarbij komt dat in vaccinatiecentra waar dagelijks honderden mensen worden
gevaccineerd, de voorraad aan vaccins voor de houdbaarheidsdatum verstreken is in
grote hoeveelheden moet worden opgebruikt. De houdbaarheid ervan is volgens de
huidige inzichten zeer beperkt.
Een overzicht van de vaccinatiecentra in Noordrijn-Westfalen vindt u hier:
https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
Op welke tijden zullen de centra open zijn?
De vaccinatiecentra zijn zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur. In
de opstartfase kunnen er verschillende openingstijden worden gehanteerd,
afhankelijk van het beschikbare vaccin.
Hoe wordt het maken van afspraken georganiseerd?
Het is de bedoeling om het telefoonnummer 116 117 landelijk te gebruiken voor het
maken van afspraken voor vaccinaties tegen het coronavirus. Ook komt er een
website en een app voor smartphones, die u in staat stellen om afspraken te maken.
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In Noordrijn-Westfalen nemen de Kassenärztlichen Vereinigungen (verenigingen van
ziekenfondsartsen) deze reusachtige taak op zich.

Kan ik nu al een afspraak maken?
Nee, een afspraak kan pas gemaakt worden als de vaccinatiecentra over het vaccin
beschikken.
Wanneer kan ik mij laten vaccineren?
Dat is sterk afhankelijk van uw leeftijd en beroep. In eerste instantie worden mensen
gevaccineerd, die een bijzonder risico lopen op het coronavirus SARS-CoV-2,
gevolgd door alle andere categorieën. De volgorde wordt bepaald door de
"Commissie Vaccinaties" van het Robert Koch Instituut.
Kunnen beroepsgroepen uit de zogenaamde vitale infrastructuur rekenen op
een vroegtijdige vaccinatie?
Ja, mensen uit beroepsgroepen in de vitale infrastructuur - bijvoorbeeld de politie en
de brandweer - vormen de basis voor het functioneren van het openbare leven en de
staat. Om deze reden worden zij met voorrang gevaccineerd. Er wordt echter
prioriteit gegeven aan bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen, met name mensen op
gevorderde leeftijd.
Kan het vaccin goed worden bewaard en voldoende worden gekoeld?
De logistieke vraagstukken zijn uitdagend, maar zijn wel oplosbaar. Het vaccin kan
slechts korte tijd op kamertemperatuur worden bewaard, maar de vaccinatiecentra
worden uitgerust met de noodzakelijke koelsystemen.
Kan ik mij als vrijwilliger aanmelden om in een vaccinatiecentrum te werken?
Vrijwilligers zijn in de vaccinatiecentra altijd welkom. Zij kunnen daar als medisch
personeel ondersteuning bieden via de Kassenärztlichen Vereinigungen
(Verenigingen van Ziekenfondsartsen) of zij kunnen een bijdrage leveren bij het
organiseren van vaccinaties in het vaccinatiecentrum. Wie geïnteresseerd is om op
vrijwillige basis in een vaccinatiecentrum te worden geplaatst, wordt gevraagd zich te
registreren op de website www.freiwilligenregister-nrw.de. Ook is daar meer
informatie te vinden.
Hoe lang moet ik nog een mondkapje dragen?
Dat is op dit moment moeilijk te voorspellen. Het mondkapje is bedoeld voor de eigen
bescherming, maar ook voor de bescherming van andere mensen. Zodra er
voldoende vaccin beschikbaar is, zal het openbare leven geleidelijk aan weer
terugkeren naar normaal.
Wanneer is het coronavirus SARS-CoV-2 overwonnen?
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Het coronavirus blijft ons leven nog een tijdje bepalen. Alleen als er voldoende vaccin
beschikbaar is en veel mensen tegen het virus gevaccineerd zijn, zorgt de
zogenaamde "groepsimmuniteit" ervoor dat we op dezelfde manier met het virus
kunnen leven als met andere virusziekten.

Waar kan ik telefonisch informatie krijgen?
Voor informatie over de coronapandemie en de aanstaande vaccinatie staat de
Corona Service Telefoon van de staatsoverheid ter beschikking:
0211 9119-1001
Maandag - Vrijdag, 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag en Zondag, 10.00 - 18.00 uur
E-Mail: corona@nrw.de

