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Welke antwoorden geef je aan je kinderen?

2. Ben je nog besmettelijk als je gevaccineerd bent?
3. Is het vaccin veilig?

Vragen

Vragen

1. Dochter (17): Kun je onvruchtbaar worden van dit vaccin?
2. Zoon (14): Kan het mRNA vaccin je DNA veranderen?
3. Mogen kinderen zelf bepalen of ze wel of geen vaccin willen?

1. Wat is het voordeel van gevaccineerd zijn?

Jongeren hebben toch nauwelijks last van corona?

Viroloog

Vader

Je bent als viroloog expert op het gebied van
de werking van virussen en vaccins.
Sam, Luca en Jesse willen graag meer weten
over wat virussen doen en hoe vaccins
werken. Als een ware wetenschapper zoek
je op internet naar bronnen die gaan over
de nieuwste onderzoeksresultaten rondom
corona. Je doet je best om de vragen te
beantwoorden in begrijpelijke taal.

Je hebt drie kinderen, een van 12, van 14
en van 17 jaar oud. Alle drie hebben ze een
brief gekregen om zich te laten vaccineren
tegen Covid-19. Je vindt het belangrijk dat
je kids uiteindelijk zelf een beslissing maken
om zich te laten inenten, maar je wil ze wel
een goed onderbouwd advies meegeven.
Daarom verdiep je je in de werking van het
vaccin en de ziekte.
Ook vraag je je af of de gezondheid of
leefstijl van je kinderen een afweging is in het vaccineren van
je kinderen. Je zoekt informatie op het internet zodat je je kinderen goed
kunt adviseren en hun vragen beantwoorden.
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Heb je tips om ermee om te gaan?
3. Hoe vaak komt long covid (langdurige klachten) voor bij jongeren?
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vaccineren?

Vragen

Vragen

1. Kun je Covid-19 meer dan een keer krijgen?
2. Welke langdurige klachten kun je houden van Covid-19?

1. Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? En de lange termijn effecten?
2. Heb je een vaccin nodig als je al corona hebt gehad? Zo ja, waarom?
3. Wat zou je tegen ouders zeggen die twijfelen om hun jongeren te laten

Long covidpatiënt

Jeugdarts
Je bent als jeugdarts expert op het gebied
van infectieziekten en de gevolgen hiervan
bij kinderen en jongeren.
Sam, Luca en Jesse willen informatie bij jou
inwinnen. Als jeugdarts kun je goed dingen
uitleggen op het niveau van het kind.
Voor de jonkies gebruik je Jip en
Janneketaal bijvoorbeeld. En met pubers
praat je weer anders.

Je bent een jongere die een half jaar gelden
Covid-19 heeft doorgemaakt. Je bent nog
steeds herstellende en hebt langdurige
klachten. Sam, Luca en Jesse willen jou
als ervaringsexpert vragen stellen over het
doormaken van de ziekte en de klachten
waar je nog steeds last van hebt.
Long covid is een nieuwe ziekte waar artsen
ook nog niet alles van weten.
Er loopt nu een groot onderzoek in Nederland en ook in andere landen.
Zo komen er steeds nieuwe inzichten bij. Je onderzoekt verhalen van
medepatiënten en verzamelt tips om met de klachten om te gaan.
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Er zou een chip worden ingespoten (of een GPS-tracker)
Na vaccinatie is je arm magnetisch
Corona is door mensen gemaakt als biologisch wapen
Het virus heeft een duidelijke link met het nieuwe 5G-netwerk

Hoe kun je nepnieuws van feiten onderscheiden?
Veelgehoord nepnieuws rondom corona:

Vragen

Social media
moderator

Sam
Je bent een gezonde meid van 14, die
het erg mist om met haar vrienden en
vriendinnen af te spreken. Voor de
virusuitbraak sprak je vaak met je
vriendengroep af in de stad om naar de film
te gaan of om te winkelen, maar helaas gaat
dat momenteel niet zo makkelijk. Je hebt
de oproep voor vaccinatie gekregen en mag
van je ouders zelf een keuze maken.
Echter wil je eerst informatie inwinnen bij
verschillende experts voordat je een besluit
neemt over vaccinatie.
Bedenk voor de viroloog, de jeugdarts, long covid-patiënt en je ouders
drie vragen die je helpen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Je werkt bij een bekend social media
platform en hier ben je verantwoordelijk
voor het checken of de geplaatste berichten
niet onder nepnieuws vallen.
Want diverse platforms zoals Facebook
en Twitter hebben redacteuren in dienst
die ervoor zorgen dat berichten voorzien
worden van een disclaimer of zelfs worden
weggehaald.

Je bent een 12-jarige jongen die al sinds zijn
jonge jaren last heeft van Astma.
Je gebruikt hier medicijnen voor. Je bent de
afgelopen maanden voorzichtig geweest met
het afspreken met vrienden en vriendinnen,
omdat je hebt gehoord dat longpatiënten
extra kwetsbaar zijn. Je hebt de oproep
voor vaccinatie gekregen en mag van je
ouders zelf een keuze maken. Je wil eerst
informatie inwinnen bij verschillende
experts voordat je een besluit neemt over
vaccinatie.
Bedenk voor de viroloog, de jeugdarts, long covid-patiënt en je ouders
drie vragen die je helpen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Je bent een sportieve puber van 15.
Je hebt de afgelopen maanden helaas veel
thuisgezeten, omdat je nog niet met je
basketbalteam mocht trainen, laat staan
wedstrijden kon spelen. Je verlangt enorm
terug naar de competitie. Je hebt de oproep
voor vaccinatie gekregen en mag van je
ouders zelf een keuze maken. Echter wil je
eerst informatie inwinnen bij verschillende
experts voordat je een besluit neemt over
vaccinatie.
Bedenk voor de viroloog, de jeugdarts, long covid-patiënt en je
ouders drie vragen die je helpen om een weloverwogen besluit te kunnen
nemen.

Luca

Jesse

