Raad van Bestuur
Postbus 694 / 5900 AR VENLO
Auxiliatrixweg 35
5915 PN VENLO
T: 088 61 088 61
info@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl

datum:
uw kenmerk:
ons kenmerk:
onderwerp:

14 januari 2021
MvO/JM
Vaccinatie coronavirus

inlichtingen bij:
team/afdeling:
telefoon:
e-mailadres:

088-6108861
raadvanbestuur@dezorggroep.nl

Geachte heer / mevrouw,
Met deze brief willen wij u, als wettelijk vertegenwoordiger, toestemming vragen om uw naaste te
mogen vaccineren tegen corona (COVID-19). Corona is een ziekte die zeer ernstig kan verlopen.
Mensen die het meest kwetsbaar zijn, krijgen als eerste een uitnodiging voor de vaccinatie.
Waarom vaccineren?
Van het coronavirus kunt u ziek worden. Sommige mensen worden ernstig ziek. Dat geldt vooral
voor mensen ouder dan 60 jaar en voor mensen die al een ziekte hebben. U kunt er ook aan
overlijden. De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus. Tevens voorkomt vaccinatie de
verspreiding van het coronavirus naar uw medebewoners, familie, kennissen en onze medewerkers.
Heeft u eerder afspraken gemaakt met de arts van uw naaste over (wel/geen) medische
behandelingen, overleg dan zo nodig nogmaals met de arts. Om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.
Hoe werkt de vaccinatie?
Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. Het lichaam is
zo beter beschermd tegen het coronavirus. Als iemand na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de
vaccinatie ervoor dat hij of zij minder ernstig ziek wordt. Ook als iemand corona heeft gehad, is
vaccineren zinvol.
Welk vaccin?
Het vaccin dat gebruikt zal worden voor de vaccinatie is het Moderna-vaccin. In de bijlages vindt u
meer informatie over de vaccinatie en het Moderna-vaccin.
Is het coronavaccin veilig?
Het vaccin tegen corona is uitgebreid getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen en vaccinaties. Alle
stappen van de testprocedure zijn gevolgd. De werking en effecten van het vaccin worden ook de
komende jaren nog zorgvuldig en kritisch gecontroleerd. Uw naaste kan wel bijwerkingen krijgen,
zoals (lichte) koorts, misselijkheid, hoofpijn, spierpijn, gewrichtspijn, moeheid, rillingen, pijnlijke en
dikke lymfeklieren onder de oksel of een pijnlijke arm. Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins
ook kunnen voorkomen en deze gaan vanzelf weer over.
Er kunnen redenen zijn waardoor het voor uw naaste beter is om niet gevaccineerd te worden.
Bijvoorbeeld bij een ernstige allergie voor bestanddelen van het vaccin of een ernstige
immuunstoornis. Het kan ook zijn dat de vaccinatie uitgesteld moet worden door bijvoorbeeld
koorts en/of coronaklachten. De voor uw naaste verantwoordelijke arts zal hierop letten en u
hierover een persoonlijk advies geven.
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Wanneer en waar krijgt u de vaccinatie?
Als u toestemming geeft voor vaccinatie van uw naaste, en er geen redenen zijn om niet te
vaccineren, komt uw naaste in aanmerking voor de vaccinatie. Uw naaste krijgt dan twee keer een
vaccinatie, met een tussenpoos van vier weken (28 dagen). De vaccinaties worden gegeven in het
eerste of tweede kwartaal van dit jaar. Gezien de uitvoering van de vaccinatie bij de huisarts ligt,
krijgt u zo snel mogelijk informatie over de locatie van vaccinatie. De vaccinatie is gratis en vrijwillig:
u beslist of uw naaste de vaccinatie krijgt.
Toestemming
Zoals eerder aangegeven is deze brief aan u gestuurd om u toestemming te vragen voor corona
vaccinatie van uw naaste. U moet namelijk eerst, als wettelijk vertegenwoordiger, toestemming
geven alvorens er gevaccineerd zal worden. U kunt dit aangeven in het toestemmingsformulier
bijgevoegd bij deze brief. Ook als u niet wilt dat uw naaste gevaccineerd wordt, willen wij dat graag
weten. Vul dan “nee” in op het toestemmingsformulier.
Ook vragen wij om toestemming of de arts de gegevens van uw naaste mag doorgeven aan het
RIVM. U kunt dit aangeven op hetzelfde toestemmingsformulier. In de bijlage ‘informatie over de
registratie’ leest u hier meer over.
Wij verzoeken u om het toestemmingsformulier binnen één week compleet ingevuld terug te geven
de zorgcoördinator van uw naaste, ook als u géén toestemming geeft. Uw zorgcoördinator zal uw
formulier intern doorsturen.
Wilt u meer weten?
Bij deze brief zit meer informatie. Op de website corona.steffie.nl/vaccinatie is een duidelijke uitleg
te vinden in de vorm van een filmpje.
U kunt ook informatie vinden op coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351.
Met vriendelijke groet,
Namens Raad van Bestuur De Zorggroep

Marc van Ooijen, voorzitter

Bijlagen:
- Uitleg over de vaccinatie
- Bijsluiter vaccin (‘vaccin-in-het-kort’)
- Informatie over de registratie
- Toestemmingsformulier

