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Prik tegen?corona voor kinderen

Elk ander vaccin
Er zijn al veel grote mensen en ook kinderen namen mensen
tot nu toe alléén
die corona hadden, de afgelopen tijd
voor zichzelf.
Want met een vaccin
kun je NIET iemand
Zo ziet het corona'virus' eruit,
anders beschermen.
denkt men.

De meeste kinderen worden niet
erg ziek van corona. Soms voel je je
een paar dagen niet zo lekker.
Dan krijg je hoofdpijn of keelpijn,
of je bent verkouden of moe.
Heel soms moeten kinderen door
corona naar het ziekenhuis.

Het valt mee
voor kinderen.
Mooi zo.
Dat klopt.

Er is een prik om je tegen corona te
beschermen. Voor grote mensen en
ook voor kinderen. Die prik helpt
vooral als je nog geen corona
hebt gehad.

Helaas beschermt de
prik niet tegen corona.
Na je prik kun je het nog
gewoon krijgen.
Helaas beschadigt de prik je lijf.
Lees maar wat artsen ervan zeggen.
In Nederland bijv. via artsencollectief.nl
Deze prik wordt 'vaccin' genoemd,
maar het is geen vaccin en hij is
zelfs niet goedgekeurd.

https://artsencollectief.nl/nuance-bij-twijfel-niet-doen/

Je kunt ook een coronaprik halen als
je een ziekte hebt waardoor het voor
jou belangrijk is om geen corona
te krijgen. Of als iemand uit jouw
familie niet gezond is. Als je een
prik hebt gehad tegen corona kan
je het coronavirus niet meer zo snel
doorgeven aan iemand anders.

Pardon? Dit kan toch
niet kloppen. Het 'virus'
wordt immers via de
lucht verspreid?

Het 'vaccin' is bovendien
gebaseerd op de nieuwe
messenger-RNA-techniek
die nog NOOIT eerder op
kinderen is toegepast.

Heb je corona gehad?
Dan zit er al bescherming tegen
corona in je lichaam. Je kan dan
wel nóg een keer corona krijgen.
Maar de kans is heel klein dat je er
dan erg ziek van wordt en naar het
ziekenhuis moet. Ook zonder prik.

Weet jij hoe je lichaam aan
gezondheid werkt? Het gooit je
afval eruit.
Als je lijf je afval niet goed kwijt
kan (via je poep, je plas, je
zweet en je adem), dan krijg je
bijvoorbeeld een snotneus.
Dus... is je snot een extra
afvoermogelijkheid!
Opgeruimd staat netjes!

Voor de coronaprik ga je naar
de GGD. Daar werken dokters
en verpleegkundigen die prikken
kunnen geven. Je krijgt de prik
in je bovenarm.
Als je nog geen corona hebt gehad
of als je extra beschermd moet
worden tegen corona krijg je na een
paar weken nog een prik.

Wist je dat je een ingebouwd
legertje hebt tegen indringers?
Dat noemen we je
immuunsysteem. Je lichaam
Voor bescherming van je gezondheid
weet héél goed welke stoffen beweeg je, speel je buiten, doe je leuke
dingen met elkaar, drink en eet je kleurrijk
er niet in thuishoren.
gezond en ga je lekker op tijd naar bed.

Kijk ook op
corona.steffie.nl/vaccinatie
of bel 0800-1351

Wist je dat héél veel artsen en wetenschappers (ook Nobelprijswinnaars!) roepen dat kinderen NIET de coronaprik mogen krijgen?
Zij snappen dat het slecht is voor je. Zij zeggen: Het is ongezond en oneerlijk om deze prik ‘veilig’ te noemen.
Vragen stellen kun je beter óók aan deze artsen en wetenschappers. Kijk niet alleen naar Steffie. want daar krijg je hun antwoorden niet.
Dan denk je straks dat de artsen die zeggen dat het gevaarlijk is jou zitten te foppen. Helaas... is dat niet zo :(
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Je lijf keurt alle binnenkomende stoffen. Dat gebeurt via je huid, je longen
of je mond. Je lichaam herkent gauw of ze schadelijk zijn of niet.
Een prik omzeilt je natuurlijke afweersysteem. Oei!

Dat weten we allemaal al,
het is maar héél even
een vervelend gevoel.
Maar wat gebeurt er met de
stoffen die in je lichaam
terechtkomen?
Je lijf gaat er
iets mee doen!

De prik voelt een beetje alsof je je
prikt aan een speld. Bij de meeste
kinderen doet het niet echt pijn.
Het duurt ook maar heel even
(ongeveer 5 tellen).

Het is alleen niet een prikje
om je te verdoven voor het boren
van een gaatje in je tanden bijvoorbeeld!
Het is een genetisch experiment!
Weet jij wat experiment betekent?
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Het kan zijn dat je het een beetje
spannend vindt om een prik te
krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld de
andere kant op kijken.
Of aan iets leuks denken. Of een
knuffel meenemen. Of de hand van
iemand vasthouden.

Nadat je de prik hebt gekregen,
kan de plek waar de prik in je arm
ging een beetje pijn doen.
Ook kan je een paar dagen moe zijn,
hoofdpijn hebben of koorts krijgen.
Dat noemen we bijwerkingen.
Die gaan meestal na een paar dagen
vanzelf over.

Een ijsje als beloning?
Dat past beter als
je kiest om sterk te staan!
...en voorlopig nog
Er kan nog veel meer gebeuren,
geen prik te nemen :)
je kan er zelfs dood van gaan.

Heb je met je ouders al de stoffen op de bijsluiter
proberen te lezen? En ze op internet ingetypt?
(Van de échte bijsluiter, niet de zogenaamde samenvatting!)

Kijk ook eens op
lareb.nl/coronameldingen

Jouw vader, moeder of verzorger
kiest of je de coronaprik krijgt. Je
kunt met ze bespreken hoe jij over
de prik denkt. Als je vragen hebt dan
kan je die aan hen stellen.
Of kijk op corona.steffie.nl.

Als je ouders denken dat een prik
gezonder is dan voeding, slaap en
buitenspelen, laat ze dan eens kijken
bij wijdeouders.nl, stichtingvaccinvrij.nl,
degroenedag.org of natur-el.org

Kijk ook op
corona.steffie.nl/vaccinatie
of bel 0800-1351

