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Beste, 
 
In de laatste brief informeerden wij jou over het vaccineren binnen de gehandicaptenzorg. 
Dit vaccinatieprogramma vanuit VWS loopt anders dan is aangekondigd. Dat is heel 
vervelend, maar we proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de 
wijzigingen. Deze brief informeert jou over de huidige stand van zaken.  
 
Overleg met huisartsen  
De organisatie van de vaccinatie voor cliënten die beschermd wonen binnen Odion loopt 
via de huisartsen. Afgelopen weekend is er met hen overleg gevoerd en hebben zij een 
aangepast vaccinatieplan opgesteld. De huisartsen hebben hierin aangegeven dat het 
vaccineren in de komende 2-3 weken gaat gebeuren. Zij zijn daarbij afhankelijk van de 
levering van het vaccin Moderna.  De RIVM bepaalt wanneer in welke regio het vaccin 
beschikbaar komt. 
 
Voorstel vaccinatieplan 
Om het vaccineren veilig en effectief te laten verlopen, zullen zij met een mobiel team met 
huisarts en ondersteuners langs verschillende woonlocaties gaan. Daar vaccineren zij alle 
cliënten die dat willen ongeacht bij welke huisarts je hoort. De huisartsen nemen zelf 
contact op met de diverse locaties over welke dag en tijdstip zij langs gaan komen.  
Het team op de locatie zorgt ervoor dat daar alles voor in gereedheid is gebracht.  
 
Toestemmingsverklaringen 
Je laten vaccineren is een eigen keuze.  Kun je niet zelf aangeven dat je gevaccineerd wil 
worden (wilsonbekwaam ter zake), dan maakt jouw wettelijke vertegenwoordiger deze 
keuze met of namens jou. De teamleiders zorgen ervoor dat alle benodigde verklaringen er 
zijn op het moment dat het mobiele team gaat komen. 
 
Tot zover de actuele stand van zaken. Heb je andere vragen of wil je zaken rondom het 
vaccineren overleggen, dan kun je altijd contact opnemen met je begeleider of teamleider. 
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Meer informatie  
Wil je informatie over het vaccin en het vaccineren, dan kun je gebruik maken van ons 
Cliëntenportaal van Odion. https://www.odion.nl/clientenportaal/.  Hier vind je ook veel 
gestelde vragen met de antwoorden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 

https://www.odion.nl/clientenportaal/

