
CORONA

 Voor een prikkie!    
 Vaccineren tegen corona  door Katrien van Scheyen

Ook cliëntenraden krijgen te maken 
met het vaccineren. En met het beleid 
rond vaccinatie in hun instelling. De 
overheid bepaalt een groot deel van 
dit beleid. Daar kan de instelling niet 
zoveel aan veranderen. De instelling 
kan wel helpen door het vaccineren 
goed te organiseren. Bijvoorbeeld 
door duidelijk te vertellen wie wanneer 
aan de beurt is. En waar de prikken 
worden gegeven.

Informatie
Het is belangrijk dat de cliënten én 
de cliëntenraad goede informatie 
krijgen over het vaccineren. Dit kan 

de zorginstelling doen via e-mails 
of nieuwsbrieven. Of met berichten 
op de website. Of de instelling 
organiseert ‘praatsessies’ via 
beeldbellen. Hiervoor kunnen cliënten 
en verwanten zich dan aanmelden. 
Ook is het belangrijk dat cliënten 
vragen kunnen stellen. Spreek met de 
manager af hoe cliënten dit kunnen 
doen. Spreek ook goed af hoe de 
cliënten de cliëntenraad kunnen 
bereiken. 

Websites 
Er is veel (eenvoudige) informatie te 
vinden op verschillende websites. 

We zijn begonnen! In Nederland zijn we begonnen met het vaccineren tegen 
corona. Eerst worden de zorgverleners en de meest kwetsbare mensen in 
instellingen gevaccineerd. Daarna komen de andere bewoners van 18 jaar 
en ouder aan de beurt.

Het is belangrijk dat cliënten vragen  
kunnen stellen
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Bijvoorbeeld op:
•	 www.steffie.nl
• www.coronavaccinatie.nl
• www.begrijpelijkecommunicatie.nl 
Op www.hetlsr.nl hebben we alle 
informatie en websites over corona op 
een rij gezet (zie ook bladzijde 4).

Overleg
Het is goed om als cliëntenraad in de 
gaten te houden hoe het vaccineren 
gaat. Overleg daarom regelmatig met 
de manager of bestuurder. Vraag 
hoe de cliënten informatie krijgen. 
En vraag naar het laatste nieuws: 
wie, wanneer, waar en dóór wie 
gevaccineerd wordt. 

Maar kijk ook naar:
• Wie zijn er al gevaccineerd?  

En wie zijn er hierna aan de beurt?
• Is er voldoende aandacht voor 

cliënten die nog (veel) langer 
moeten wachten op hun  
vaccinatie?

• Hoe gaat de instelling om met 
cliënten (of hun verwanten) die niet 
gevaccineerd willen worden?

• Heeft het gevolgen als je als cliënt 
of verwant niet gevaccineerd bent? 

• Wat gebeurt er met de papieren 

waarop mensen toestemming 
geven voor de prikken (de 
toestemmingsverklaringen)?

• Hoe zit het met de privacy? Wordt 
de vaccinatie bijvoorbeeld in het 
dossier/zorgplan opgeschreven? 
Kun je aangeven dat niemand 
mag weten dat je wel of niet 
gevaccineerd bent? 

• Hoe gaat de instelling om met 
cliënten die bang zijn voor prikken 
of naalden?

• Als de vaccinaties klaar zijn: hoe 
gaat de instelling dan weer ‘open’? 
Hoe zal dat gaan met bijvoorbeeld 
het werk? En met dagbesteding, 
bezoek, enzovoort?

De zorginstelling kan hierover in 
gesprek gaan met cliënten, 
medewerkers en verwanten.

Tip!
Een prik krijgen is best bijzonder. 
Voor sommigen is het spannend. 
Door het uitdelen van een 
prikdiploma, lekker hapje of 
bedankje kun je hier aandacht aan 
geven. 
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