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Ontwikkelingen rondom
het coronavirus en
vaccinatiestrategie

Geachte leden van de vaste commissie,
Vandaag, dinsdag 5 januari, is het plenaire debat over de laatste
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is het essentieel de Kamer mee te
geven hoe belangrijk het is dat de lijn van de vaccinatiestrategie om de
meest kwetsbare mensen te beschermen ongewijzigd blijft. Met deze brief
benadrukken wij dat de gehandicaptensector klaar is voor vaccinatie en dat
de vaccinatiebereidheid in de GHZ hoog is.
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Morgen wordt in Nederland gestart met vaccineren. Kwetsbare mensen en
zorgmedewerkers die met deze mensen werken, worden als eersten
gevaccineerd. De VGN is blij dat de minister vasthoudt aan deze lijn in de
vaccinatiestrategie. Op 6 januari wordt daarom gestart met het vaccineren
van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Direct na deze groep worden
ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen)
uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie. Het gaat om
medewerkers die dagelijks het risico lopen om op hun werk besmet te
worden met coronavirus.
Want ook in de gehandicaptenzorg grijpt corona hard in. Het is daarom
belangrijk voor de gehandicaptenzorg om snel te kunnen starten met
vaccineren van zowel cliënten als zorgmedewerkers. Mede omdat we zorg
voor cliënten op woonlocaties niet kunnen afschalen. In de
gehandicaptenzorg gaat het in eerste instantie om 85.000 cliënten.
Vaccinatie beschermt hun gezondheid en voorkomt overlijden als gevolg
van corona.
De gehandicaptenzorg staat dan ook klaar om te gaan vaccineren. Alles is
in gereedheid gebracht om onze medewerkers uit te nodigen voor
vaccinatie op de priklocaties verspreid over Nederland. Een recente peiling
van de VGN onder zorgmedewerkers wijst overigens uit dat de
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vaccinatiebereid in de gehandicaptenzorg hoog is. Tweederde zegt
volmondig ‘ja’ tegen vaccinatie, een kwart heeft nog wat twijfels.
Een vaccin tegen het coronavirus helpt naar onze overtuiging om corona te
bestrijden in Nederland en brengt ons de komende maanden, stap voor
stap, dichtbij een leven zonder coronaregels. We realiseren ons dat er veel
onzekerheden zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de beschikbaarheid van
vaccins, en dat zich daarbij dilemma’s kunnen voordoen. Het is van groot
belang dat eventuele aanpassing in de vaccinatiestrategie niet ten koste
gaat van de bescherming van de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen
en mensen met beperkingen. Dit moet een stabiel uitgangspunt zijn en
blijven van deze strategie. Wij spreken hierbij de hoop en verwachting uit
dat u hiervoor zorg draagt. Want we kunnen dit alleen samen doen. De
VGN zet zich hier actief voor in.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid de inhoud van deze brief verder toe
te lichten.
Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck
Directeur
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