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Geachte heer De Jonge en mevrouw Van Ark,  

 

Door de leveringsproblemen met Astra Zenica is er opnieuw discussie over 

de vaccinatiestrategie. Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

(VGN) is het essentieel dat die strategie ongewijzigd blijft, zodat mensen 

met beperkingen en de zorgmedewerkers die met deze mensen werken zo 

snel mogelijk beschermd zijn.  

 

Dat is niet alleen van belang voor de zorgprofessionals, maar ook voor de 

mensen die van onze zorg afhankelijk zijn. U weet uit eigen ervaring dat 

voor een deel van hen afstand houden niet te doen is, met extra risico’s 

voor besmetting als gevolg. Nu blijkt dat de zogenoemde ‘Britse variant’ 

van het virus dertig procent besmettelijker is, maakt het de bescherming 

van onze mensen bovendien ook nóg urgenter. Ze zijn kortgezegd 

weerloos tegen de mutanten van het coronavirus. 

De aangepaste levering van AstraZeneca vaccin zal, zo schrijft u in uw 

Kamerbrief van 26 januari, voor de doelgroepen die afhankelijk zijn van 

AstraZeneca naar verwachting getemporiseerd moeten worden. De 

consequenties van de verminderde levering zullen begin volgende week 

duidelijk worden. Wij zijn hierover zeer verontrust. Er wordt nu gesproken 

over een piek van nieuwe besmettingen, die binnen zeven weken zal 

optreden en dat zal onze sector bij vertraging ook zeker hard gaan raken. 

Er is dus geen tijd te verliezen.  

Nu al grijpt corona in de gehandicaptenzorg hard in. Het ziekteverzuim is 

bij veel van onze leden hoger dan in de ziekenhuizen en ook de 

zorgcontinuïteit staat steeds zwaarder onder druk. Wij zijn 24/7 en zeven 

dagen per week verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning. Onze 

leden kunnen de zorg op woonlocaties niet afschalen. Zeker met het oog 
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op nieuwe varianten van het virus is het daarom van cruciaal belang voor 

de gehandicaptenzorg om ook zo snel mogelijk te kunnen starten met de 

vaccinatie van zorgmedewerkers. Vaccinatie van zowel de cliënt als 

degenen die direct met hen werken, beschermt de gezondheid van 

kwetsbare cliënten. Vaccinatie van medewerkers zorgt er bovendien voor 

dat er door corona, of door quarantainemaatregelen, minder grote 

zorguitval optreedt, waardoor ook de druk op andere delen van de zorg 

kan worden verminderd. Dat geldt ook voor het gebruik van de schaarse 

IC-capaciteit. Het is daarom van groot belang dat eventuele aanpassing in 

de vaccinatiestrategie niet ten koste gaat van vaccinatie van de 

zorgmedewerkers die met en voor mensen met beperkingen werken. Dit 

moet een stabiel uitgangspunt zijn en blijven van de vaccinatiestrategie. 

Zoals eerder afgesproken staat de gehandicaptenzorg vanaf 4 januari (…) 

klaar om te gaan vaccineren. Alles was toen al in gereedheid gebracht om 

onze medewerkers uit te nodigen voor vaccinatie op de priklocaties 

verspreid over Nederland. De wijzigingen in de strategie hadden tot gevolg 

dat medewerkers nog steeds wachten. Wij kunnen niet genoeg 

benadrukken dat het vanwege de fysieke en mentale gezondheid van onze 

medewerkers niet verantwoord is om opnieuw van strategie te veranderen.  

Met deze brief doen wij daarom opnieuw een zeer dringend beroep op u 

om vast te houden aan de eerder gemaakte afspraken rond vaccinatie in 

de gehandicaptenzorg, niet te tornen aan de volgorde van doelgroepen en 

zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg vooraan in de rij te laten staan. 

Met vriendelijke groet, 

 

Boris van der Ham 

Voorzitter 
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