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week 2 – 11 januari 2021 – tekst niveau AA 

De eerste prik tegen corona 
 
Op 6 januari kreeg Sanna Elkadiri als eerste het vaccin tegen corona. Het 1 
prikken tegen corona is gestart. Niet iedereen is meteen aan de beurt. 2 
Artsen en verplegers van mensen met corona kunnen eerst een prik 3 
krijgen. Als ze dat willen. Daarna zijn mensen aan de beurt die werken met 4 
oude mensen of mensen met een handicap. Sanna werkt in een 5 
verpleeghuis. Zij kreeg de prik als eerste in Nederland.  6 
 
De eerste prik 7 
Sanna kreeg de prik dus als eerste. Zij werkt in 8 
een verpleeghuis. Daar werkt ze met ouderen. 9 
Voor ouderen kan corona gevaarlijk zijn. Sanna 10 
vond de prik spannend. Want ze kwam op tv. En 11 
in de krant. Maar de prik was heel snel voorbij. En 12 
het prikken deed geen pijn. Sanna is blij dat ze 13 
het vaccin kreeg. Ze hoopt dat in het verpleeghuis 14 
snel alles weer normaal is. En dat mensen gauw 15 
weer mogen knuffelen.  16 
 
Wie kunnen een prik krijgen? 17 
Eerst kunnen dus de artsen en verplegers van mensen met corona een prik 18 
krijgen. Daarna kunnen artsen en mensen die werken met ouderen het vaccin 19 
krijgen. Daarna de mensen voor wie corona het gevaarlijkst kan zijn. Dat zijn 20 
mensen die ouder zijn dan 60 jaar. En mensen met een handicap. En mensen 21 
die al een andere ziekte hebben. Want als zij ook nog corona krijgen, kan dat 22 
gevaarlijk zijn. Alleen mensen van 18 jaar en ouder kunnen een prik krijgen. En 23 
de mensen moeten het zelf willen. Het vaccin is dus niet verplicht. Kinderen 24 
krijgen geen prik. Dat komt doordat kinderen vaak veel minder ziek worden van 25 
corona. Ook is het vaccin nog niet genoeg getest op kinderen. Misschien kunnen 26 
kinderen het vaccin later krijgen. + 27 
 
Andere vaccins 28 
Er zijn vaccins tegen allerlei ziektes. Sommige 29 
vaccins kun je krijgen als kind. Bijvoorbeeld het vaccin 30 
tegen mazelen en polio. Kinderen kunnen die ziektes 31 
dan niet meer krijgen. Andere vaccins kun je krijgen 32 
als je ouder bent. Zo kunnen oude mensen een 33 
griepprik krijgen. Dan krijgen zij geen griep. Of zij 34 
hebben er dan minder last van.  35 
Bron: rijksvaccinatieprogramma.nl, ad.nl, jeugdjournaal.nl  
 

Op 6 januari kreeg Sanna Elkadiri als eerste het vaccin tegen corona. 

het vaccin = een soort water met een middeltje erin dat je beschermt tegen een ziekte 
 

Daarna zijn mensen aan de beurt die werken met oude mensen of mensen met een handicap. 

iemand met een handicap = iemand die iets niet kan wat andere mensen wel kunnen. Hij 

kan bijvoorbeeld niet goed lopen of niet goed zien. 

 

 

 

Sanna krijgt de eerste prik 

Er zijn vaccins tegen 
allerlei ziektes 
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