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Beste ouders, wettelijk vertegenwoordigers, 
 
In december stuurden we u een nieuwsbrief over het vaccineren tegen Corona. Daarin 
meldden we dat we een webinar organiseren op donderdag 14 januari aanstaande. Graag 
geven we u in deze brief meer informatie over dit webinar.   
 
Het webinar is een voorlichtingsbijeenkomst via internet. De bijeenkomst start om 20.00 uur 
en we verwachten dat deze tegen 21.30 uur is afgelopen. We doen dit via het programma 
Zoom.  U kunt vanaf 19.45 uur aansluiten. Wanneer u op deze link klikt, neemt u deel aan de 
Zoomsessie. Wanneer u niet direct wordt doorgelinkt, drukt u op: launch meeting.  
We vragen u van tevoren uw deelname te testen. Wanneer er familieleden zijn die dit webinar 
ook willen volgen, dan kan dat. U kunt deze brief met de link aan hen doorsturen.  
 
Tijdens deze online bijeenkomst gaan we het hebben over de volgende onderwerpen: 

 Het beleid van SWZ m.b.t. vaccineren. 
 Hoe werkt het immuunsysteem en wat doet een vaccin? 
 Welke vaccins zijn er? 
 Hoe organiseert SWZ het vaccineren? 
 Waar kunt u terecht met vragen? 

Tijdens de bijeenkomst bieden we u ook de gelegenheid om vragen te stellen via de chat.  
 
Wij organiseren deze bijeenkomst omdat we het van belang vinden dat u zich zo goed 
mogelijk informeert over vaccineren zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Of cliënten 
(en medewerkers) zich laten vaccineren, is namelijk hun eigen beslissing. Daar gaat SWZ niet 
over. Net als de overheid adviseren wij u – en hen – om het wel te doen. Het vaccineren is 
uitgebreid getest en veilig bevonden én het is de beste manier om ervoor te zorgen dat we 
snel weer meer contact kunnen hebben met elkaar en het ‘normale’ leven weer kunnen 
oppakken.  
 
We verwijzen u ook graag naar de website coronavaccinatie.nl en de websites van het RIVM 
en de VGN voor meer informatie.  Deze websites bieden u  – denken wij – alles wat u weten 
wilt.  Bovendien wordt de informatie op deze websites steeds geactualiseerd. 
 
Heeft u na de bijeenkomst nog steeds vragen? Belt u dan gerust met onze medische dienst via 
telefoonnummer 088-799 8330. Kunnen wij uw vraag niet meteen beantwoorden? Dan 
brengen we u graag in contact met een collega, die dat wel kan. Blijf vooral niet met vragen 
rondlopen, maar weet ons te vinden. 
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Datum:   6 januari 2021 

Kenmerk:  21001/YdE/ib 

Onderwerp:  Webinar Vaccineren 14 januari 2020 

  
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84000690017?pwd=LzBmd0RJUjduK1ZuMlM0VG92WGpWdz09#success
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavaccinatie&utm_medium=redirect
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
https://www.vgn.nl/themas/coronavirus


 

 

Mocht u besluiten uw verwant te laten vaccineren, dan hebben we daar uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming voor nodig. U ontvangt daarvoor binnenkort een 
toestemmingsverklaring met de vraag om deze z.s.m. te ondertekenen en toe te sturen. Deze 
verklaring bewaren we dan in het medisch dossier van uw verwant. 
 
Wanneer u deze brief per post heeft ontvangen en u wilt deelnemen aan de webinar, neem 
dan even contact op met het secretariaat Raad van Bestuur, tel. 088799-8080, om uw 
mailgegevens door te geven. Dan sturen wij u de link toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Yvonne den Exter 
Zorgdirecteur 
 
 

Inloggen besloten pagina op onze website www.swzzorg.nl 
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 
speciaal voor u gemaakt. Zodat we u meer achtergrondinformatie kunnen geven over hoe 
SWZ omgaat met Corona. 
U vindt deze pagina wanneer u op de homepage (www.swzzorg.nl) klikt op de groene 
coronategel 
rechts in beeld of via www.swzzorg.nl/corona. In de linkerkantlijn (het grijze kader) klikt u 
vervolgens op het onderwerp Info voor ouders/verwanten/vrijwilligers regio 1 en 2. Kies dan 
de tegel met de regio die voor u van toepassing is en vul het wachtwoord swz2020 in.  
Op de website www.zonhove.nl hebben we ook een groene coronategel aangebracht zodat u 
vanaf deze website de informatie ook gemakkelijker kunt bereiken.  

 

 

http://www.swzzorg.nl/
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