
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 10 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  

 

Persconferentie 

Gisteravond hield het demissionaire kabinet een persconferentie. De premier kondigde geen 

maatregelen af die voor ons van direct belang zijn. Dat komt omdat het gevaar van een derde golf 

nog allerminst geweken is. Dat blijkt ook uit het geluid dat het RIVM en onze eigen 

brancheorganisatie met ons delen. Juist daarom trekt de overheid samen met de GGD de komende 

twee maanden echt alles uit de kast om grote aantallen Nederlanders gevaccineerd te krijgen. Juist nu 

is het zaak niet te verslappen, hoe vreemd die oproep misschien ook aandoet. 

 

Vaccinatienieuws 

Cliënten die op locatie Zonhove wonen en graag gevaccineerd wilden worden, ontvingen afgelopen 

week hun tweede prik. Zij zijn nu beschermd. Cliënten van onze andere woonvormen kregen vorige 

week hun eerste vaccin. Over 4-5 weken volgt de tweede prik. Beide campagnes verliepen zonder 

noemenswaardige problemen. Medewerkers hadden de vaccinatieoperatie echt geweldig 

georganiseerd, op alle locaties. Daar zijn we supertrots op. Ook zij ontvingen in februari overigens 

hun eerste vaccin. Voor hun tweede prik worden zij in maart en april opgeroepen. 

 

PBM nog steeds belangrijk 

Heel fijn natuurlijk! Het doet echt iets met ons. Desondanks houden wij onverminderd vast aan het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Althans voorlopig. Onderzoek wijst immers nog 

steeds niet uit dat we daarin kunnen versoepelen. Een belangrijke reden hiervoor is dat gevaccineerde 

mensen corona kunnen hebben zonder klachten en misschien nog steeds anderen kunnen besmetten. 

De komende maanden zal het onderzoek hiernaar duidelijkheid moeten geven. We volgen ook hierin 

de richtlijnen van het RIVM en onze eigen brancheorganisatie. We vragen u hetzelfde te doen. 

 

Privacy 

Tot slot nog even aandacht voor het thema privacy in relatie tot corona. We schreven daar al veel 

vaker over, ook in deze nieuwsbrief. Maar misverstanden zijn hardnekkig, zo blijkt. Daarom stellen we 

nogmaals: niemand is verplicht om zich te laten vaccineren. Of zij gevaccineerd zijn, mogen zij ook 

voor zichzelf houden. Gelukkig zijn veel teams daar open over onder elkaar. Zo weten wij dat 

verreweg de meeste medewerkers geprikt zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom verwachten 

wij van teams dat zij er samen voor zorgen dat cliënten en medewerkers op hun locatie veilig kunnen 

wonen en werken. Dat is hun professionele verantwoordelijkheid. Wij rekenen erop dat u hen daarin 

vertrouwt zoals wij dan ook doen. 

 

Tot zover. 


