
 
Beste familie, 

De afgelopen maanden hielden we u op de hoogte van de Corona-crisis via nieuwsbrieven. Die 
plaatsten wij op een besloten pagina van onze website swzzorg.nl. Deze besloten pagina hebben we 
voor u gemaakt. U komt daar via onze website. Klik vanaf de homepage op de groene Corona-tegel 
rechts in beeld, daarna op de link voor ouders links in het grijze kader, kies dan regio 1 of regio 2, uw 
wachtwoord is swz2020. Helaas blijkt nu, dat relatief veel familieleden die pagina weinig raadplegen. 
Daarom ontvangt u nu een e-mail. Dat doen we, omdat we het erg belangrijk vinden dat u onze 
berichtgeving leest over het thema vaccineren tegen Corona. 

Het vaccin 
Zoals u inmiddels waarschijnlijk al wel weet, start de overheid op 8 januari a.s. met het vaccineren 
tegen het Corona-virus. Dat doet de GGD. Zorgmedewerkers komen eerst. Later in januari komt het 
vaccin voor cliënten beschikbaar. Cliënten die bij ons in Son wonen, worden gevaccineerd door onze 
eigen medische dienst. Alle andere cliënten kunnen terecht bij hun huisarts. Cliënten krijgen het 
vaccin Moderna toegediend. Ze krijgen dat twee keer, met een tussenpoos van 4 weken. Het vaccin 
Moderna is in kleinere hoeveelheden verpakt en daarom meer geschikt voor gebruik in instellingen, 
dan het vaccin dat medewerkers krijgen van de GGD. Over bijwerking van Moderna is nog weinig 
bekend. Waarschijnlijk wordt het vaccin half januari goedgekeurd voor gebruik door de EMA 
(Europese Medicatie Autoriteit). Dan is ook de bijsluiter openbaar en weten we meer. 

Wel of niet vaccineren 
Of medewerkers en cliënten zich willen laten vaccineren, is hun eigen beslissing. We adviseren hen - 
en ook u - dat wel te doen. Daarin sluiten wij ons aan bij de campagne van de overheid. Vaccineren  
is relatief veilig. En het is de beste manier om ervoor te zorgen, dat we snel weer meer contact met 
elkaar kunnen hebben en het leven wat normaliseert. Dat willen we allemaal. In die zin is je laten 
vaccineren niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor je omgeving. 

Tegelijkertijd willen we medewerkers, cliënten en hun familie geen druk opleggen. Dat vinden we 
ongepast. Die boodschap deelden we onlangs met medewerkers in een vlog. Dezelfde boodschap 
gaven we af in een interview met het Eindhovens Dagblad. Dat vindt u in de bijlage. Wel vragen we 
medewerkers om in hun team met elkaar in gesprek te gaan. Dat is belangrijk, omdat het om een 
intiem en kwetsbaar onderwerp gaat. Daarbij krijgen zij indien gewenst hulp van ontwikkelcoaches. 

Toestemming 
Mocht u besluiten uw verwant te laten vaccineren, dan hebben we daar uitdrukkelijk toestemming 
voor nodig. U ontvangt daarover in januari nog een aparte brief. Die toestemmingsverklaring bewaren 
we dan in het medisch dossier van uw verwant. 

Informatie 
Goede informatie over de vaccins voor medewerkers en cliënten is ontzettend belangrijk. Die 
informatie vindt u bij het RIVM en de VGN. Raadpleeg de websites. Ze bieden – denken wij – alles  
wat u weten moet. Bovendien wordt de informatie op de websites steeds geactualiseerd. 

Webinar 
Daarnaast organiseren we vanuit SWZ een webinar. Dat is een voorlichtingsbijeenkomst via internet. 
Die vindt plaats op 14 januari a.s. om 20:00 uur via Zoom. U kunt hiervoor deze link gebruiken.  
Dan vertellen we u alles wat u weten wilt. Ook kunt u daar uw vragen kwijt. 

Heeft u daarna nog steeds vragen? Belt u dan gerust met onze medische dienst via telefoonnummer 
088-779.83.30. Kunnen wij uw vraag niet meteen beantwoorden? Dan brengen we u graag in contact 
met een collega, die dat wel kan. Een weloverwogen keuze maken over vaccineren is erg belangrijk. 
Blijf daarom vooral niet met vragen rondlopen, maar weet ons te vinden. 

Dit is wat we voor nu met u kunnen delen over deze kwestie. We houden u tot aan de start van de 
vaccinatiecampagne via de e-mail op de hoogte. 
 
Hartelijke groet,  
Het crisisteam SWZ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
https://www.vgn.nl/themas/coronavirus
https://us02web.zoom.us/j/84000690017?pwd=LzBmd0RJUjduK1ZuMlM0VG92WGpWdz09

