
Vaccineren stelt zorg voor groot dilemma: 
‘Vrijwillig, maar een nee heeft mogelijk wel 
gevolgen.’ 
SON - De vaccinatiecampagne tegen Covid confronteert zorginstellingen met grote 
ethische dilemma's die álle medewerkers en cliënten raken. ,,Ik kan en wil medewerkers 
niet verplichten om zich te laten vaccineren. Maar hun keuze heeft ook gevolgen voor 
anderen.” 
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Moeten bewoners en medewerkers een prik krijgen? Zelfs aan de keukentafel leidt dit tot 
discussie. ,,Onze dochter in Zonhove kan hier zelf niet over beslissen. Mijn vrouw neigt naar 
nee”, zegt Wilfred Mutsaerts, lid van de cliëntenraad. ,,Terwijl ik vind dat we het maar wel 
moeten doen.” Ondertussen vonden ze beiden de eerste lockdown erg moeilijk. Maandenlang 
mochten ze hun dertigjarige dochter niet in hun armen sluiten. ,,We konden alleen 
beeldbellen. Ze accepteerde dat, maar ze snapte het niet. Het was taai.” 

Ook Karin van Iersel is er nog niet uit. ,,Het is mijn lichaam, mijn keuze.” Tegelijkertijd is zij 
een van de SWZ-medewerkers die elke keer ja zegt als de organisatie de eigen corona-unit in 
Son weer moet bemannen. In haar privéleven is ze extra voorzichtig. Ze beseft: als zij zich 
niet laat inenten, heeft dat gevolgen voor de cliënten om haar heen. 

Bij de uitbraak van de coronacrisis zette SWZ zich schrap. ,,We dachten: Hoeveel van onze 
cliënten zullen hieraan sterven?”, vertelt Cath. Maar tot nu toe overleed slechts één van de 30 
cliënten die opgenomen werd in de eigen corona-unit. ,,We hebben geluk gehad, én we 
hebben er alles aan gedaan.”  

De sluiting door de overheid hakte er wel in. ,,Eén ding wist ik zeker: dat wil ik nooit meer. 
Bij ons mogen bewoners met kerst en daarna wel naar familie thuis. Mentale gezondheid is 
ook belangrijk.” 

Groot dilemma 
Cath is blij dat zorgmedewerkers zich snel kunnen laten inenten, ze heeft alle vertrouwen in 
het vaccin. ,,Maar dat is op basis van vrijwilligheid. Ze gaan over hun eigen lichaam.” Dat 
geldt ook voor bewoners. ,,Dit raakt aan het recht op zelfbeschikking. Tegelijkertijd zijn we 
ook verantwoordelijk voor een veilig werk- en woonklimaat. Dit is een heel naar virus dat 
iedereen raakt. Het gaat om leven en dood. Dit is echt een heel groot dilemma.” 

SWZ wil graag met anderen delen hoe ze hieruit proberen te komen: door een moreel beraad. 
Door het ED te bellen en met een online filmpje. Cath: ,,We zijn met 18 mensen - 
medewerkers, de OR en de cliëntenraad, leden van onze ethische commissie en ik als 
bestuurder - in groepjes online met elkaar in gesprek gegaan, volgens een vaste methodiek. 
Mensen waren vrij om te zeggen wat ze dachten, zonder angst voor afwijzing.” Hier deden 
ook Van Iersel en Mutsaerts aan mee.  

https://www.youtube.com/watch?v=UR7O7HXB-8I&feature=youtu.be


Consequenties 
,,Onze conclusie is dat bewoners en hun familie vrij zijn in hun keuze. Ook medewerkers 
maken hun eigen keuze, maar dat heeft dan wel mogelijk gevolgen”, zegt Cath. ,,Met wie 
zich niet wil laten vaccineren gaan we in gesprek. Een consequentie kan zijn dat zo’n 
medewerkers altijd met mondkapje en andere persoonlijke beschermingsmiddelen moet 
werken. In het uiterste geval kan de conclusie zijn dat een medewerker zegt: ik ga een andere 
werkplek zoeken.” 

,,We moeten elkaar ook de komende tijd blijven horen", zegt Van Iersel. Cath: ,,Mensen zijn 
op. En dan slaat makkelijk gebrek aan nuance toe. Het mag niet zo zijn dat als er straks 
iemand ernstig ziek wordt van Covid, mensen naar elkaar gaan wijzen: het is jouw schuld, 
want jij hebt je niet laten vaccineren.” 
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