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Betreft:  Toestemming voor coronavaccinatie cliënt Baarn, 14 januari 2021 

 

 

Beste verwant, wettelijk vertegenwoordiger, 

 

In februari 2021 verwachten we te starten met de vaccinatie tegen corona op de woonparken 

Nieuwenoord en Christophorus. Ook de cliënt bij wie u betrokken bent, komt in aanmerking 

voor deze vaccinatie. Wilt u dat hij of zij wordt gevaccineerd? Dan hebben we voor 22 januari 

uw toestemming nodig. In deze brief leest u meer over de vaccinatie. Bij deze brief vindt u 

extra informatie, formulieren en een antwoordenvelop voor de toestemmingsverklaring. 

 

Minister Hugo de Jonge vertelde in de persconferentie van dinsdag, dat op maandag 18 

januari gestart kan worden met de vaccinatie van cliënten in de ouderenzorg en de 

gehandicaptenzorg. U vraagt zich misschien af waarom de cliënten van Amerpoort moeten 

wachten tot februari. Onderdeel van de vaccinatie is het opvragen van toestemming. Pas als 

die binnen is kunnen we starten met het geven van de vaccinatie. 

 

Waarom vaccineren? 

Bij Amerpoort hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Cliënten kunnen niet zonder een 

arm om de schouder of steun in de rug. Corona en de maatregelen maken dit allemaal veel 

moeilijker en in veel gevallen zelfs onmogelijk. Want corona is een ernstige ziekte waar 

mensen zelfs aan kunnen overlijden. Hoe eerder cliënten en de mensen om hen heen zijn 

gevaccineerd, hoe eerder we als medewerkers en verwanten uiteindelijk weer écht dicht bij 

elkaar en de cliënten kunnen zijn. Hoe snel dat gaat, weten we nog niet. Vanzelfsprekend is 

vaccineren een eigen keuze, die we allemaal maken op basis van de informatie die we nu 

hebben. Daarbij baseren we ons bij Amerpoort op de informatie van het RIVM en de 

Rijksoverheid. 

 

Toestemming  

Als wettelijk vertegenwoordiger krijgt u twee vragen om toestemming. Allereerst vragen wij 

toestemming voor de vaccinatie zelf. Verder vragen we u of de vaccinatiegegevens mogen 

worden doorgegeven aan het RIVM, zodat er landelijk een zo goed mogelijk beeld ontstaat 
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van de vaccinatiegraad en eventuele bijwerkingen. U kunt dit aangeven in hetzelfde 

toestemmingsformulier. U kunt ook alleen toestemming voor vaccinatie geven en niet voor 

het doorgeven van de registratie. Ook dan kan de cliënt worden gevaccineerd. In de bijlage 

‘informatie over de registratie’ leest u hier meer over.  

 

Wij verzoeken u om alle vragen op het toestemmingsformulier compleet in te vullen en voor 

vrijdag 22 januari 2021 in bijgaande antwoordenvelop terug te sturen. Een postzegel is niet 

nodig. Wilt u alstublieft het formulier ook invullen en terugsturen als u geen 

toestemming geeft? Zo zijn we op 1 februari klaar om de vaccinatie in februari te laten 

beginnen. 

 

Korte termijn 

We beseffen dat we aan u vragen om op zeer korte termijn te reageren. Dat heeft te maken 

met recente wijzigingen in de vaccinatiestrategie van het kabinet. Het BioNTech/Pfizer 

vaccin werkt goed bij oudere en kwetsbare mensen. Daarom wordt een deel van de 

beschikbare vaccins ontdooid, herverpakt in kleinere aantallen en verdeeld over grote 

zorginstellingen met een eigen gezondheidsdienst, zoals Amerpoort. Daardoor is de 

vaccinatie van cliënten op Nieuwenoord en Christophorus in de planning naar voren gehaald.  

Zodra het vaccin bij ons binnen is, moeten wij de cliënten binnen 48 uur inenten. We prikken 

dan alleen de cliënten voor wie wij toestemming hebben ontvangen. Zonder een ingevuld 

formulier mogen wij de cliënt bij wie u betrokken bent niet vaccineren. 

 

Hoe werkt de vaccinatie? 

De vaccinatie 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 er naar verwachting voor dat hij of zij minder ernstig ziek 

wordt. Ook als iemand corona heeft gehad, is vaccineren zinvol.  

 

Is het coronavaccin veilig? 

De vaccinatie tegen corona is uitgebreid getest, zoals dat gebeurt bij alle medicijnen en 

vaccinaties. Alle stappen van de procedure zijn gevolgd. De veiligheid van het vaccin wordt 

ook de komende jaren nog zorgvuldig en kritisch gecontroleerd.  De cliënt bij wie u betrokken 

bent, kan wel bijwerkingen krijgen, zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. 

Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over. Langetermijneffecten zijn nog niet bekend, 

doordat het vaccin recent is ontwikkeld.  

 

Wanneer en waar krijgt uw naaste de vaccinatie? 

De cliënt die u vertegenwoordigt krijgt twee keer een vaccinatie, met een tussenpoos van 

drie weken. Naar verwachting is het eerste vaccinatiemoment in de eerste helft van februari. 

De vaccinatie vindt plaats op Nieuwenoord en Christophorus. De vaccinatie is gratis. Ook is 

de vaccinatie vrijwillig; u beslist of de cliënt de vaccinatie krijgt. 
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Krijgt uw naaste de vaccinatie altijd als u toestemming geeft? 

De arts controleert wie het vaccin veilig kan krijgen. Voor sommige cliënten is dit vaccin niet 

geschikt vanwege hun medische situatie. Cliënten die corona hebben gehad de laatste 

weken, mogen het vaccin pas later ontvangen. Het kan dus zijn dat u wel toestemming geeft, 

maar dat de cliënt bij wie u betrokken bent nu niet gevaccineerd wordt. In dat geval wordt u 

hierover geïnformeerd. 

 

Wilt u meer weten? 

Bij deze brief zit ook een uitleg over de vaccinatie en een bijsluiter van het vaccin. Op de 

website corona.steffie.nl/vaccinatie is eenvoudige uitleg te vinden in de vorm van een filmpje. 

Meer informatie vindt u op de website coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.  

 

Heeft u specifieke vragen over de medische situatie van de cliënt die u vertegenwoordigt, 

dan kunt u een mail sturen naar Gezondheidscentrum Zandheuvelweg 

(medisch.secretariaat@sherpa.org) of Gezondheidscentrum Christophorus 

(behandelkamer@amerpoort.nl).  U wordt dan teruggebeld voor een afspraak met de arts. 

Heeft u vragen of twijfels over de vaccinatie? Dan kunt u contact opnemen met geestelijk 

verzorger Annemieke Kappert, a.kappert@amerpoort.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Paul Willems 

Bestuurder Amerpoort 

 

 

Bijlagen:  

- Uitleg over de vaccinatie  

- Bijsluiter vaccin (‘vaccin-in-het-kort’) 

- Informatie over de registratie  

- Toestemmingsformulier 

 

 

 

 


