
 

 

Aan iedereen die ondersteunt wordt door Odion. 
 
 
 

Wormer, 20 januari 2021 
 
 
Onderwerp: Coronavirus,  vaccinatie 
 
 
 
Beste, 
 
Deze brief geeft informatie over het vaccineren in de gehandicaptenzorg en in het 
bijzonder binnen Odion.  
Het ministerie van VWS heeft medegedeeld, dat mensen vanaf 18 jaar met een beperking 
die wonen in een kleinschalige woonvorm, vanaf 25 januari gevaccineerd kunnen worden 
tegen het coronavirus.  
 
Woon jij niet bij Odion, maar ontvang je alleen begeleiding via dagbesteding of ontvang je 
ambulante ondersteuning, dan word je op een nader te bepalen tijdstip gevaccineerd.  
Zodra hier meer informatie over is, ontvang je deze. 
 
Huisarts en het vaccin 
De uitnodiging voor het vaccineren, wordt door de huisarts verstuurd naar je huisadres.  
De huisarts voert de vaccinatie uit. Je krijgt het vaccin Moderna.  
Op welke locatie je de vaccinatie krijgt, is nog niet bekend. 
Odion praat met de huisartsen over de mogelijkheden. 
 
Toestemming 
Je laten vaccineren is een eigen keuze.  
Naast een uitnodiging ontvang je een toestemmingsformulier.  
Hierin wordt toestemming gevraagd voor het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan 
het RIVM.  
Kun je niet zelf aangeven of je gevaccineerd wil worden, dan ben je wilsonbekwaam ter 
zake. Je wettelijke vertegenwoordiger besluit dan met of namens jou of je gevaccineerd 
wordt en vult het toestemmingsformulier voor jou in. 
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Registratie 
Net als bij bijvoorbeeld Hepatitis B vaccinatie, mogen we als zorginstelling registreren wie 
zich wel en niet laat vaccineren.   
Deze gegevens worden goed beveiligd vastgelegd in jouw digitaal cliëntdossier Ons Plan.  
Het registreren doen we om iedereen optimaal te kunnen ondersteunen en de veiligheid 
van medewerkers en andere cliënten te waarborgen.  
 
Heb je bezwaar tegen het registreren dan kun je bezwaar aangeven via privacy@odion.nl . 
 
Meer informatie  
Wil je informatie over het vaccin en het vaccineren, dan kun je gebruik maken van 
communicatiemiddelen die landelijk ontwikkeld zijn. 
Deze staan op het Cliëntenportaal van Odion: https://www.odion.nl/clientenportaal/ 
Hier vind je ook veel gestelde vragen met antwoorden. 
 
Heb je vragen of wil je zaken rondom het vaccineren overleggen, dan kun je contact 
opnemen met je begeleider of teamleider. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 
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