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Aan iedereen die ondersteuning krijgt van Odion. 
 
 

 
Wormer, 7 mei 2021 

 
 
Betreft: Coronavirus; versoepelingen 
 
 
Beste, 
 
In de afgelopen maanden zijn cliënten die bij Odion wonen en die dat wilden, gevaccineerd 
door de huisarts met het Moderna-vaccin. Ik ben blij te melden dat wij hierdoor de 
coronamaatregelen geleidelijk kunnen afbouwen. We volgen het RIVM-advies wat betreft 
versoepelingen voor de gehandicaptenzorg. Deze brief informeert je wat de 
versoepelingen voor jouw betekenen. 
 
Wanneer versoepelen? 
Twee weken nadat 80% van de cliënten op een locatie hun tweede vaccinatie heeft gehad, 
kunnen we gaan versoepelen. We hoeven dus niet te wachten tot iedere cliënt een 
vaccinatie heeft gehad. 
 
Voor medewerkers blijven de huidige maatregelen ongewijzigd 
Vaccineren is een vrije en persoonlijke keuze. Daardoor weten we niet welke medewerker 
zich wel of niet heeft laten vaccineren. Op dit moment verandert er voor medewerkers 
weinig. Zij houden nog steeds afstand, laten zich testen bij klachten en gebruiken PBM als 
zij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren en tijdens ADL-zorg. 
 
Groepsactiviteiten  
De omvang van de groep van gevaccineerde bewoners bij groepsmomenten of 
groepsactiviteiten, zoals gezamenlijk eten, huiskameroverleg en avondactiviteit, kan 
vergroot worden. Daarbij hoeft de 1,5 meter niet strikt in acht genomen te worden. 

 
Bezoek op de woonlocatie 
Wanneer jij gevaccineerd bent kun je bezoek ontvangen in je eigen ruimte en hoef je 
daarbij geen afstand meer te bewaren of PBM te gebruiken.  
Ben je niet gevaccineerd, dan gelden de landelijke richtlijnen. Voor nu is dit twee bezoekers 
op een dag met 1,5 meter afstand.   
Bezoek wordt gevraagd zich op de gangen altijd aan de maatregelen van de locatie te 
houden, zoals handen wassen, afstand houden en eventueel PBM.  
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Dagbesteding en andere activiteiten buiten de locatie 
Wanneer de vaccinatiegraad bij een dagbestedingslocatie (net als bij een woonlocatie) nog 
onder de 80% ligt, kan de versoepeling niet sneller gaan dan de landelijke richtlijnen 
aangeven en blijft afstand houden en werken in bubbels nog van kracht.  
Als de vaccinatiegraad wel op 80% ligt en jij bent gevaccineerd, kun je weer naar 
verschillende dagbestedingslocaties gaan en mag je uit de bubbel. 
 
Nog niet gevaccineerd 
Cliënten die niet bij Odion wonen, maar wel door Odion worden ondersteund, zijn nog niet 
allemaal gevaccineerd. Helaas heeft Odion geen invloed op de vaccinatiestrategie van het 
ministerie van VWS. Wel benadrukt onze branchevereniging VGN het belang van 
vaccinatie voor deze groep bij het ministerie.  
Wil je weten wanneer je aan de beurt bent om je te laten vaccineren, dan kun je de website 
van de Rijksoverheid raadplegen. 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Na een jaar met allerlei extra maatregelen, realiseren we ons dat versoepelen ook 
spannend kan zijn. De afspraken met betrekking tot de versoepelingen gaan in goed 
overleg met jou, het team en eventueel contactpersonen. Hierbij gaan we steeds op zoek 
naar een balans tussen veiligheid en sociaal en emotioneel welbevinden.  
Omdat iedere locatie binnen Odion anders is gaat het om maatwerk en kunnen de 
maatregelen en versoepelingen per locatie verschillen. 
 
Heb je nog vragen of wilt je iets met ons delen? Ga in gesprek met je begeleider of 
teamleider. Wij staan je graag te woord. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect

