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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus.

In dit corona nieuws delen wij algemene informatie en regels die gelden voor heel Ons Tweede Thuis. 

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met cliënten en het netwerk.  
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7e EDITIE

SPECIALE EDITIE OVER 
CORONA VACCINATIE

Deze editie van corona nieuws staat 
in het teken van corona vaccinatie. 
Het vaccin komt er snel aan en dan 
is het belangrijk dat je weet waar je 
de juiste informatie kunt vinden om 
een beslissing te kunnen 
nemen over vaccinatie 
van het corona virus.

VOORBEREIDINGEN ONS TWEEDE THUIS

Als alles meezit, krijgen in januari in Nederland de eerste mensen het 

vaccin tegen het coronavirus. Ons Tweede Thuis volgt het beleid van de 

Rijksoverheid en het RIVM. Wij bereiden ons dan ook voor op vaccinatie en 

zullen ervoor zorgen dat wij er klaar voor zijn als de vaccins

beschikbaar komen. Dit is naar alle verwachting in januari 2021. 

Het is al bekend gemaakt dat de vaccinatie begint met zorgmedewerkers 

uit de ouderenzorg gevolgd door zorgmedewerkers uit de 

gehandicaptenzorg. Daarna zijn cliënten aan de beurt om zich te laten 

vaccineren. 

Ons Tweede Thuis heeft een werkgroep vaccinatie. In deze werkgroep zijn 

verschillende mensen vanuit de organisatie, cliëntenraad en familieraad 

vertegenwoordigd. Op deze manier zorgen we samen voor heldere 

informatie en snelheid in vaccineren vanaf het moment dat het 

kan. Ook staan wij in nauwe verbinding met de VGN die op haar 

beurt weer in contact is met VWS en RIVM.

Waar vindt vaccinatie plaats?
Medewerkers kunnen zich laten vaccineren bij één van de 25 

vaccinatiepunten van de GGD. Zoals het er nu naar uitziet gaat Ons Tweede 

Thuis cliënten die intramuraal bij ons wonen vaccineren op de woning. 

Voor de cliënten die zelfstandig wonen is het nog niet bekend hoe het 

vaccinatieproces er uit komt te zien. 

ROUTEKAART 
ONS TWEEDE THUIS

Zoals gebruikelijk past Ons Tweede 

Thuis de eigen routekaart aan na iedere 

persconferentie. Klik hier om de laatste 

routekaart direct te bekijken.

https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/


BLOG ROEL DE BRUIJN 
BESTUURDER ONS TWEEDE 
THUIS

Roel de Bruijn, bestuurder van Ons Tweede Thuis, 

deelt regelmatig wat hem bezighoudt in deze corona 

tijden. Klik hier om direct zijn laatste blog te lezen.

Van de bestuurder Roel de Bruijn 
“Ik hoop dat een ieder het zo goed mogelijk lukt om 

toch kerst te vieren met in achtneming van de regels 

van de lockdown. Voor velen zal dit inhouden dat ze 

kerst vieren op de woning zelf of in huiselijke kring. 

We sluiten het jaar 2020 af met pijn in het hart en 

denken nog eens aan al die mensen die getroffen 

zijn door de directe of indirecte gevolgen van dit 

verrekte virus. We voelen allen op onze eigen manier 

de kwetsbaarheid. Ik ga proosten op 31 december 

op een nieuw jaar zonder corona, waar we allen naar 

snakken. Let goed op jezelf en de mensen om je 

heen. Fijne feestdagen.”
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Actuele corona informatie
Kijk op www.onstweedethuis.nl
Vragen: corona@onstweedethuis.nl 

Deze maatregelen gelden tot nader order. Mochten maatregelen in de 
gehandicaptenzorg en in onze veiligheidsregio veranderen, dan sluiten 
wij daar ook bij aan als organisatie.

VRAGEN
Heb je vragen? Stel die rechtstreeks aan de 

persoonlijk begeleider of de locatiemanager. 

Of mail naar corona@onstweedethuis.nl

WAAR VIND IK BETROUWBARE 
INFORMATIE OVER CORONA 
VACCINATIE?

Website Ons Tweede Thuis corona 
De ontwikkelingen over de corona vaccinatie gaan erg 

snel. De meest actuele informatie vind je altijd op de 

website van Ons Tweede Thuis. 

Tip: kijk regelmatig op de website. 

www.coronavaccinatie.nl
Op deze site vind je de informatie over de verschillende 

vaccins en de volgorde waarin er wordt gevaccineerd. 

Ook zijn er antwoorden te vinden op veelgestelde 

vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over 

vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een 

goed geïnformeerde keuze te maken.
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