Q: Waarom wordt het Janssen-vaccin niet meer gebruikt in het vaccinatieprogramma?
Het Janssen-vaccin werd begin juni uit het vaccinatieprogramma gehaald. De ziekenhuizen
lagen minder vol en er waren voldoende andere vaccins beschikbaar. Daardoor wogen de
voordelen van het Janssen-vaccin niet meer op tegen de mogelijke risico's ervan. In de weken
daarna is Janssen nog wel ingezet voor een aantal speciale doelgroepen.
Q: Wie krijgt nu nog Janssen?
Janssen werd de afgelopen tijd nog wel ingezet voor bepaalde groepen zoals zeevarenden,
militairen die op missie moeten of dak- en thuislozen. Omdat deze groepen lastig bereikbaar
zijn voor een tweede vaccinatie, hebben zij meer baat bij het Janssen-vaccin. Dit omdat
hiervan maar één dosis nodig is.
Q: Waarom is er nu voor gekozen om Janssen wel vrijwillig aan te bieden, ook aan jongere
leeftijdsgroepen?
Een zeer zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin is dat mensen na vaccinatie trombose
ontwikkelen in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Daarom blijft de
gezondheidsraad bij het advies om mensen van 60 jaar en jonger alleen in te enten met een
mRNA-vaccin. Die keuze kan Nederland zich veroorloven omdat het aantal besmettingen
relatief klein is en er nu volop vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer beschikbaar zijn. De
kans op de genoemde bijwerking is zeer klein. Vrijwillig kiezen voor een vectorvaccin –
Janssen – kan nu dus wel. Lees hier meer over op www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen.
Q: Ben ik sneller aan de beurt als ik voor een vrijwillige vaccinatie met Janssen kies?
Niet per se. Als u Janssen wilt, moet u een afspraak inplannen via het speciale nummer 08001295. Het is dan de vraag op welke data en locaties er plek is. U heeft met Janssen maar één
vaccinatie nodig, waardoor u wel meteen volledig bent ingeënt.
Q: Hoe snel werkt het vaccin nadat ik ben ingeënt?
Het coronavaccin van Janssen bestaat uit één prik. De bescherming tegen het coronavirus
begint ongeveer 28 dagen na deze prik. De kans dat u dan nog ziek wordt is klein.
Q: Kan iedereen kiezen voor een vrijwillige vaccinatie met Janssen?
Dat kan niet. De volgende doelgroepen komen niet in aanmerking:
-

In principe zwangere vrouwen
Mensen geboren op vrijdag 25 juni 2003 of later. Je moet 18 jaar zijn op het moment
van inplannen van de vaccinatie-afspraak

Q: Ik ben zwanger, maar ik wil toch graag voor Janssen kiezen. Kan dat?

Het RIVM adviseert zwangere vrouwen om zich alleen te laten vaccineren met een mRNAvaccin. Janssen is geen mRNA-vaccin. Lees hier meer over op
www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen.
Q: Ik heb een afspraak gemaakt voor Janssen maar ik twijfel nu toch en wil graag mRNA.
Wat moet ik doen?
Bel opnieuw met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer via het telefoonnummer dat in
uw uitnodigingsbrief staat. Geef daar aan dat u toch liever een mRNA-vaccin wilt. De
callcenter-agent helpt u dan om een nieuwe afspraak in te plannen en het zogeheten
zorgprogramma voor Janssen af te sluiten.
Q: Wat betekent ‘vrijwillig’ kiezen voor Janssen?
Vrijwillig kiezen voor het vaccin van Janssen betekent dat u zelf akkoord gaat met de volgende
punten:
-

Ik heb de eventuele risico’s van dit alternatieve vaccin gelezen via
www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen en begrepen.
Ik ben op de hoogte van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan dit alternatieve
vaccin en wil me toch vrijwillig laten vaccineren.

Q: Hoe verschilt dit vaccin van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna?
Bij alle covid-19 vaccins reageert het menselijk afweersysteem door antistoffen aan te maken.
De manier waarop die antistoffen tot stand komen, verschilt. Verder volstaat bij het vaccin
van Janssen 1 vaccinatie. Op de website van het RIVM is meer inhoudelijk informatie te
vinden over de verschillende covid-19 vaccins.
Q: Ik heb al corona gehad. Ik hoor dat ik dan slechts 1 prik nodig heb. Maar een vaccinatie
met Janssen bestaat maar uit 1 prik. Hoe zit dat?
Een vaccinatie met Janssen bestaat inderdaad uit 1 prik, anders dan bijvoorbeeld
BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Bij een vaccinatie met Janssen maakt het daardoor
geen verschil of u in het verleden al corona heeft gehad of niet. U heeft namelijk sowieso 1
vaccinatie nodig.
Q: Ben ik wel goed beschermd als ik voor Janssen kies?
Janssen is een door EMA goedgekeurd vaccin. Lees meer over de bescherming die dit vaccin
biedt via www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen.
Q: Ik heb al een mRNA-afspraak staan, maar wil liever Janssen, wat moet ik doen?
U kunt het speciale telefoonnummer voor Vrijwillig Janssen bellen via 0800-1295. De
medewerker helpt u dan om uw afspraak met een mRNA-vaccin te annuleren en een nieuwe

datum voor een vaccinatie met Janssen in te plannen.
Q: Kan dit ook online?
Nee, helaas kunt u online geen afspraak maken voor een vrijwillige vaccinatie met Janssen. Dit
kan alleen telefonisch.
Q: Hoeveel vaccins van Janssen zijn er beschikbaar voor mensen die dat willen?
In eerste instantie ongeveer 200.000 vaccins. Daarna is dit afhankelijk van eventuele nieuwe
leveringen van Janssen.
Q: Is er een wachtlijst als de vaccins van Janssen op zijn?
Ja, er komt een wachtlijst op basis van het aantal verwachte leveringen van het Janssenvaccin. Als die lijst ook vol is, houdt het even op. De GGD doet dan nog wel een oproep via de
media als er eventueel weer nieuwe vaccins van Janssen beschikbaar komen.
Q: Wat zijn de bijwerkingen van dit vaccin?
De meest voorkomende bijwerking van het coronavaccin van Janssen is pijn op de prikplek.
Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid vaak voor (bij meer dan
1 op de 10 personen). Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar het kan soms wel
vervelend zijn. Ze verdwijnen meestal binnen een aantal dagen. Heeft u last van bijwerkingen
na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb.
Q: Kan ik nog anderen besmetten als ik Janssen heb gekregen?
De vaccinaties beschermen tegen ziekte door corona. Het is nog niet zeker of iemand die
gevaccineerd is tóch het virus kan verspreiden. Hier lopen onderzoeken naar. Voor
gevaccineerde personen gelden daarom voorlopig nog dezelfde maatregelen als voor mensen
die niet gevaccineerd zijn.

