
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 02 2021 

 

In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de maatregelen die SWZ neemt m.b.t. het 

coronavirus. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de RO(N)AZ en de VGN 

mee in de besluitvorming. 

 

Persconferentie 

Op dinsdag 12 januari belegde de regering een persconferentie. De maatregelen worden met drie 
weken verlengd. Dat geldt dus ook voor de afspraken die we binnen SWZ enkele weken geleden 

maakten. Daar verandert niets aan. Veel aandacht gaat nu uit naar het vaccineren van cliënten en 
medewerkers. Dat bereiden we zorgvuldig voor. 

 

Wel of niet vaccineren 

Of medewerkers en cliënten zich willen laten vaccineren, is hun eigen beslissing. We adviseren dat wel 

te doen. Daarin sluiten wij ons aan bij de overheid. Vaccineren, zegt de overheid, is 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. Wel vragen we medewerkers om samen in hun team 

na te gaan hoe ze er voor kunnen zorgen dat zij de veiligheid van cliënten kunnen waarborgen, ook al 
zal niet iedereen gevaccineerd worden.  

 

Vaccineren van medewerkers 

Helaas is de vaccinatie van onze medewerkers uitgesteld. Eigenlijk waren zij als één van de eersten 
aan de beurt. Maar het kabinet gooide het vaccinatieschema vorige week plotseling om, dit na 

publieke druk vanuit de ziekenhuiswereld. Daarnaast blijken nogal wat instellingen voor ouderenzorg 

al hun personeel te vaccineren. Dus niet alleen medewerkers die direct contact met bewoners hebben. 
Ook dat was niet afgesproken. Dat vinden we triest en teleurstellend. Want wij hechten er wel aan om 

ons aan de afspraken te houden. Dat hebben we onze brancheorganisatie de VGN ook laten weten. 
Die deelt onze verontwaardiging en bespreekt die met de overheid. Veel effect heeft dat vooralsnog 

niet. Dus… het kan jammer genoeg nog wel een paar weken duren voordat medewerkers kunnen 

worden gevaccineerd. 

 

Vaccineren van cliënten 

Het vaccineren van cliënten van locatie Zonhove is wel aanstaande. Zij worden gevaccineerd door 

onze eigen medische dienst, omdat ze een indicatie voor zorg en behandeling hebben in tegenstelling 
tot cliënten uit regio 2 die een indicatie hebben voor zorg zonder behandeling. Familie van cliënten uit 

regio 1 ontving vorige week van ons een brief met een toestemmingsformulier. Toestemming voor 

vaccinatie slaan we op in het medisch dossier van cliënten. Op 14 januari om 20.00 uur organiseren 
wij voor familie een webinar via Zoom. Aanmelden is niet nodig. 

Op 25 januari start de vaccinatie van bewoners van kleinschalige woonvormen. Dat blijkt uit de brief 

van de minister die hij deze week uitbracht. Voor die vaccinatieoperatie wordt het vaccin Moderna 

gebruikt. Maar niet iedereen is meteen aan de beurt, omdat het vaccin nog maar beperkt beschikbaar 
is. Een paar instellingen en huisartsenpraktijken trappen de 25ste af. Of cliënten van regio 2 tot die 

eerste lichting behoren, is nog onduidelijk. Voor informatie kunnen zij bij hun huisarts terecht. 

https://us02web.zoom.us/j/84000690017?pwd=LzBmd0RJUjduK1ZuMlM0VG92WGpWdz09


 
 

En daarna? 

Natuurlijk biedt het vaccin bescherming tegen besmetting. Maar voor hoe lang, dat is nog niet helder. 
Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Daarom adviseert de overheid om ook na inenting de 

persoonlijke beschermingsmiddelen te blijven gebruiken. Dat advies nemen wij over, omdat voor ons 

veiligheid steeds voorop staat. Dus vragen wij ook aan u: ga door met de mondmaskers, ontsmet uw 
handen en blijf zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. In ieder geval totdat de overheid weet hoeveel 

veilige ruimte vaccinatie ons precies geeft.  

 

Tot zover. 


