
Vragen en antwoorden van de video-bijeenkomst van 27 januari 2021 
(bijgewerkt op 9 februari) 

1. Wanneer komen thuis wonende mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt 

voor vaccinatie? 

Mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen worden in de vaccinatiestrategie 

niet afzonderlijk genoemd. Als ze een medische indicatie hebben, worden ze meegenomen in 

de groep 18 - 60 jaar met een medische indicatie en worden ze gevaccineerd met 

AstraZeneca en zou de vaccinatie in februari moeten starten. Leveringsproblemen kunnen 

voor vertraging zorgen. 

2. Kunnen ouders van iemand die niet gevaccineerd kan worden in aanmerking voor vaccinatie 

om deel uit te maken van de beschermende schil? 

Nee, helaas is het niet gelukt om deze groep belangrijke mensen in de vaccinatiestrategie 

opgenomen te krijgen.  

3. Welke mensen worden door de arts van de zorgaanbieder gevaccineerd, en welke mensen 

worden door de huisarts gevaccineerd? 

Vooral de mensen waar de AVG een directe zorg voor heeft (vaak op de instellingsterreinen) 

worden door de instellingsarts gevaccineerd. De mensen die door de dagelijkse medische 

zorg bij een huisarts komen (de buitenvoorzieningen en kleine woonvormen) worden door de 

huisarts gevaccineerd. Coördinatie hiervan kan ook via de centrale huisartsenpoli gaan en 

niet via de eigen huisarts. 

4. Is al bekend wanneer mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd gaan worden? 

inmiddels is deze vaccinatie voor de mensen die door de instellingsarts gevaccineerd worden 

goed op gang gekomen. De huisartsen die overige mensen moeten vaccineren worden per 

regio opgeroepen de noodzakelijke vaccins te bestellen en aan de gang te gaan. In een 

aantal regio’s is al begonnen. Zie ook de actuele informatie op 

https://m.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-52-het-laatste-nieuws-voor-huisartsen 

5. Wat zijn contra-indicaties voor een vaccinatie? 

Er zijn inderdaad contra-indicaties voor vaccinaties. Hierover is meer te vinden op de site van 

het RIVM. Het handigst is om met de eigen arts/specialist contact op te nemen als het 

vermoeden bestaat dat er voor iemand een contra-indicatie is. Deze arts kan ook beoordelen 

hoe ernstig de mogelijke risico’s zijn in relatie tot het risico van een Covid-19 besmetting. 

6. Mag er weer een bezoekverbod worden ingesteld als er een besmetting is? 

Nee, de tijdelijke wet Covid-19 bepaald dat de zorgaanbieder ervoor moet zorgen dat altijd 

tenminste één naaste/mantelzorger op bezoek moet kunnen komen. Bij iemand die 

besmet/ziek is, zou dat dan met beschermende kleding en andere middelen moeten kunnen. 

7. Mag er een bezoekverbod komen tussen de eerste en tweede vaccinatie 

Ook hier geldt dat dit niet kan. Wel wordt geadviseerd om tussen de eerste en tweede 

vaccinatie nog extra voorzichtig te zijn in het contact, omdat als iemand in die periode 

besmet raakt en ziek wordt, de volgende vakantie niet binnen 4 weken gegeven kan worden. 

8. Wanneer zijn mantelzorgers aan de beurt om gevaccineerd te worden? 

https://m.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-52-het-laatste-nieuws-voor-huisartsen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#:~:text=De%20algemene%20absolute%20contra%2Dindicaties,bij%20dit%20vaccin%20van%20toepassing.
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#:~:text=De%20algemene%20absolute%20contra%2Dindicaties,bij%20dit%20vaccin%20van%20toepassing.


Mantelzorgers worden helaas niet als aparte categorie in de vaccinatiestrategie 

meegenomen.  

9. Waarom zijn er meerder vaccins? 

Volgens de uitleg van het ministerie heeft dit met drie oorzaken te maken 

- bij de eerste aankoopcontracten was nog niet duidelijk welke vaccins wel en welke niet 

succesvol ontwikkeld konden worden. Er is dus het zekere voor het onzekere genomen 

- Sommige vaccins blijken voor de ene groep mensen beter geschikt dan voor een andere 

groep 

- Door op meerdere paarden te gokken, kan ook eerder op grotere schaal gevaccineerd 

worden 

10. Wie moet toestemming geven voor vaccinatie: de cliënt zelf, ouder, wettelijk 

vertegenwoordiger, instelling? 

Als een cliënt voldoende wilsbekwaam is ( dat betekent dat hij een goede afweging kan 

maken van voors en tegens) is de cliënt zelf degene die toestemming moet geven. Als de 

cliënt niet wilsbekwaam geeft de wettelijke vertegenwoordiger toestemming. Als er geen 

wettelijke vertegenwoordiger is wordt gekeken wie in de naaste familie het meest in 

aanmerking komt (volgorde partner of ouders, broers/zussen, grootouders, enz). Als er 

helemaal geen familie is en ook geen wettelijk vertegenwoordiger neemt de zorgaanbieder 

de beslissing. 

11. Hoe zit het met de privacy; wie mag weten of mijn naaste wel of niet gevaccineerd is? 

In het medisch dossier wordt genoteerd of iemand wel of niet gevaccineerd is. Deze 

informatie is vertrouwelijk. 

12. Mag iemand die niet gevaccineerd is geweerd worden van de dagbesteding? 

Nee, wel of niet gevaccineerd zijn mag geen rol spelen bij de vraag of iemand wel of niet aan 

activiteiten deel mag nemen. 

 

 

 

 

 

 

 


