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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.  

8-1-2021

8e EDITIE

CORONA VACCINATIE
Op 6 januari is in Nederland het vaccineren tegen corona gestart. Op dezelfde dag is het vaccin Moderna goedgekeurd.

De verwachting is dat de cliënten vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen van Ons Tweede Thuis ook snel aan de beurt zijn voor 

vaccinatie. Het is daarom belangrijk dat een ieder zich goed voorbereidt op deze corona vaccinatie.

STAP 1 Weet jij al wat je wil? Wel of niet vaccineren?
Een ieder maakt voor zichzelf de keuze voor wel of niet 

vaccineren.

We weten nog niet wanneer cliënten exact gevaccineerd 

gaan worden. Maar de vraag of je kiest voor vaccinatie stellen 

we alvast aan cliënten en de verwanten die de cliënten 

vertegenwoordigen als zij hier niet zelf over kunnen beslissen.

Om uit te leggen wat vaccinatie is, hebben wij hiervoor een 

folder en 'praatplaat' gemaakt. Deze hulpmiddelen zetten wij 

in om open gesprek te voeren met de cliënt over vaccinatie. 

De medewerkers van Ons Tweede Thuis respecteren elke 

beslissing.Alle informatie die we maken is gebaseerd 

op informatie van de Rijksoverheid, RIVM en VGN.

Verwanten informeren wij over de vaccinatie via 

brief/mail vanuit de locatiemanagers. 

STAP 2 Toestemming voor vaccinatie
De volgende stap is dat Ons Tweede Thuis vastlegt 

welke keuze de cliënt maakt voor vaccinatie. We 

registeren of er wel of geen toestemming is voor 

vaccinatie en registeren dit in het ECD van de client. 

STAP 3 Voorbereiding op vaccinatie
Er zal nog een zorgvuldige inventarisatie worden 

gedaan of er medische of andere redenen zijn om 

(nog) niet te vaccineren. Hiervoor zal ook afstemming 

plaatsvinden met de huisarts. 

STAP 4 Vaccinatiemoment
Het coronavaccin bestaat uit twee prikken. Tussen de 

twee prikken zit 21 dagen. De prik wordt gezet in de 

bovenarm en na het prikken kan de plek op  

de bovenarm rood en gevoelig aanvoelen.

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/tweede-coronavaccin-goedgekeurd-voor-nederland-en-europa
https://www.onstweedethuis.nl/informatie-corona
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ACTUELE CIJFERS 
week 1- 8 januari 
11 medewerkers en

6 cliënten positief getest 

De locatiemanager informeert 

het netwerk over een actuele 

besmetting op de locatie.

8e EDITIE VERVOLG

VERVOER

We merken dat er risico is op besmetting tijdens het 

vervoer, aangezien er cliënten zijn die het mondkapje 

niet kunnen verdragen/dragen. Dat risico willen we 

zo klein mogelijk houden. Daarom hanteren wij nu 

de het uitgangspunt dat zowel chauffeur als cliënten 

(die dat kunnen/aankunnen) een medisch mondkapje 

dragen. Ons Tweede Thuis 

verstrekt dit mondkapje. 

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 
Tip: de ontwikkelingen over de corona vaccinatie gaan 

erg snel. De meest actuele informatie vind je altijd op 

de website van Ons Tweede Thuis. Kijk regelmatig op de 

website. 

www.coronavaccinatie.nl

VEELGESTELDE VRAAG
Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen nog nodig 

nadat een zorgmedewerker gevaccineerd is?

Ja die zijn nog nodig. Klik hier voor meer informatie.

mailto:corona%40onstweedethuis.nl%20?subject=
mailto:corona%40onstweedethuis.nl?subject=
https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
http://www.coronavaccinatie.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin/pfizer-biontech/mag-zorgmedewerker-die-gevaccineerd-is-zonder-persoonlijke-beschermingsmiddelen-werken

