
 

Specifieke informatie voor vaccinatie met Moderna 

 

U valt in een patiëntengroep waarbij er een hoger risico is dat een infectie met 

coronavirus ernstig verloopt. De overheid heeft deze groep voorrang gegeven voor 

vaccinatie.  

 

Welk vaccin? 

Het vaccineren gebeurt met het Moderna-vaccin. U krijgt twee keer het Moderna-

vaccin. Tussen de 2 doses zit ongeveer 4 weken. Door u te laten vaccineren bent u 

beter beschermd tegen corona. U hebt minder kans om corona te krijgen of om ernstig 

ziek te worden hiervan. 

 

Hoe effectief is het vaccin?  

U kunt geen corona krijgen van het vaccin. Het is nog niet bekend hoe goed de 

vaccinatie beschermt specifiek voor de patiëntengroep waartoe u behoort. Het vaccin is 

onderdeel van het totale pakket aan maatregelen tegen verspreiding van corona. Het 

blijft daarom belangrijk dat u zich ook na vaccinatie aan de maatregelen houdt. 

 

Kan het vaccin bijwerkingen geven? 

Ja, u kunt bijwerkingen ervaren van het vaccin. Deze bijwerkingen zijn altijd minder dan 

de lichamelijke klachten van de ziekte COVID-19 zelf. Bij het Moderna-vaccin krijgt 

meer dan 1 op de 10 personen de volgende bijwerkingen: 

- zwelling in de onderarm 

- hoofdpijn 

- misselijkheid 

- braken 

- spierpijn, gewrichtspijn en stijfheid 

- pijn of zwelling op de plaats van injectie 

- zich erg moe voelen 

- koude rillingen 

- koorts 

 

Deze klachten ontstaan meestal binnen 24-48 uur na de vaccinatie. De klachten op de 

plek van de injectie verdwijnen binnen enkele dagen na de vaccinatie. De overige 

klachten duren maximaal 24-48 uur. Hiervoor kunt u paracetamol innemen, daarmee 

worden de klachten vaak wat minder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wanneer contact opnemen? 

Als er naast deze klachten andere klachten zijn die wijzen op een infectie: 

- hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, benauwdheid 

- diarree, buikpijn 

- verwardheid of verminderd bewustzijn 

- andere klachten die niet in het bovenstaande rijtje van bijwerkingen van het vaccin 

staan 

- u niet meer in staat bent medicatie in te nemen 

 

Dan moet u, uw partner of een huisgenoot de behandelend specialist bellen om te 

vragen of u spoedig gezien moet worden. Vooral bij de tweede vaccinatie kunnen de 

klachten heviger zijn dan bij de eerste vaccinatie. Bij de tweede vaccinatie gelden 

dezelfde regels als bij de eerste vaccinatie. 

 

Hebt u na de eerste vaccinatie veel of heel ernstige klachten? Overleg dan met uw 

behandelend specialist of u een tweede vaccinatie kunt krijgen.  

 

 

 


