Apeldoorn, 5 februari 2021
Beste ouders en verwanten,
Goed nieuws! De regio Apeldoorn/Epe is pilotregio voor de vaccinatie van cliënten in
kleine woonzorginstellingen met het vaccin Pfizer (i.p.v. Moderna). Als alles volgens plan
verloopt worden de cliënten die bij ons wonen volgende week gevaccineerd!
In de toestemmingsverklaring hebben we uw verwant of u, als u over de vaccinatie
beslist, ook toestemming gevraagd voor het vaccin Pfizer.
Wat eventueel voor vertraging kan zorgen is de latere levering van het vaccin Pfizer en
het slechte weer volgende week. Wij duimen ervoor dat alles goed verloopt, wij zijn er
als Passerel in ieder geval klaar voor.
Vaccineren cliënten op de woonlocaties
De woonlocaties worden volgende week meegenomen op de route van 4 mobiele
prikteams die 2000 cliënten in de regio gaan vaccineren. Zodra we concreet weten op
welke dag en hoe laat het mobiele prikteam op de woonlocaties komt, informeren wij de
medewerkers. De medewerkers zullen u vervolgens informeren. Zoals het er nu naar uit
ziet is De Passerel maandag a.s. nog niet aan de beurt.
Dagbesteding
Wilt u er rekening mee houden dat op de dag dat het prikteam langs komt, dit gevolgen
kan hebben voor de dagbesteding en voor bezoek op locatie. Uw verwant kan
bijvoorbeeld die dag later naar de dagbesteding gaan of wellicht is het die dag niet in te
plannen. Tijdens het prikken is er even geen bezoek op locatie mogelijk.
We zijn heel blij dat onze cliënten op de woonlocaties nu snel worden gevaccineerd. De
vaccinatiebereidheid is ongekend hoog. Dit gaat een grote bijdrage leveren aan de
veiligheid op de woonlocaties. En het zal op de woonlocaties voor u, uw verwant en de
medewerkers de stress en spanning verminderen.
Kinderen onder de 18 jaar
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Tenzij de
huisarts in overleg met betrokkenen anders besluit. Dit komt omdat niet alle vaccins zijn
getest op kinderen en jongeren. Er is nog meer onderzoek nodig naar de werking en
veiligheid van vaccins bij kinderen en jongeren. Als hier meer over bekend is onderzoekt
het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) of een vaccin goedgekeurd kan worden
voor kinderen en jongeren.
Vaccineren medewerkers
Het kabinet gaat vandaag op basis van het advies van de Gezondheidsraad een
definitieve keuze maken uit drie scenario’s in de vaccinatiestrategie. Dit heeft mogelijk
grote impact voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg. Minister De Jonge heeft de
branches en beroepsverenigingen in de langdurige zorg uitgenodigd voor een bestuurlijk
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overleg vandaag. De VGN informeert de leden over de uitkomsten van dat gesprek.
Wij hopen natuurlijk dat de keuze goed uitpakt en onze zorgmedewerkers snel aan de
beurt zijn en niet nog verder naar achteren worden geschoven. Spannend dus, wij we
hopen u begin volgende week hierover op de hoogte te brengen.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij de begeleider.

Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona

Aukina de Bruin
Bestuurder
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