Een prik tegen
corona beschermt
je tegen ernstige
gevolgen van
besmetting
Als je zwanger bent, heb je meer
risico ernstig ziek te worden
van corona. Zeker in de laatste
12 weken van je zwangerschap.
Dit geldt als je een ziekte zoals
diabetes of hart- en longziekten
hebt, maar ook als je gezond bent.

Zwangerschap en coronaprik
Je krijgt een prik met het vaccin Pfizer of
Moderna
Als je zwanger bent, krijg je een prik met Pfizer
of Moderna. Dit zijn vaccins die geen virus of
virus-DNA bevatten. In alle onderzoeken tot nu
toe blijken deze vaccins werkzaam en veilig.
Ook bij zwangerschap. In de Verenigde Staten
zijn meer dan 90.000 zwangere vrouwen geprikt
met Pfizer of Moderna. Deze vrouwen meldden
geen ernstige bijwerkingen.
Geen andere vaccins
Zwangere vrouwen krijgen geen Janssen of
AstraZeneca. Want over de veiligheid van het
Janssen-vaccin tijdens de zwangerschap is nog
te weinig bekend. En alleen mensen boven de
60 jaar krijgen AstraZeneca.
Een coronaprik kun je in elke zwangerschapsfase halen
Je kunt je in alle fasen van je zwangerschap
laten prikken tegen corona.
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Vruchtbaarheid en zwangerschapswens
De coronaprik heeft geen invloed op je vruchtbaarheid en de aanleg van de placenta. Dit blijkt
uit onderzoeken die alle vaccinfabrikanten
uitvoerden. Bij een ivf-behandeling plan je
je prik het beste in na overleg met je arts.
Borstvoeding en de coronaprik
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin in de
moedermelk komt en via de borstvoeding bij
je kindje komt.
Bescherming baby na coronaprik moeder
Je pasgeboren baby is beschermd tegen
verschillende besmettelijke ziekten. Je kindje
krijgt namelijk antistoffen via de placenta.
Deze antistoffen verdwijnen langzaam in de
eerste maanden na de geboorte. Het is nog
niet bekend of dit voor de antistoffen na de
coronaprik ook geldt. Maar de kans is groot
dat je kindje na de geboorte wat bescherming
tegen corona meekrijgt.

