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Gehandicaptenzorg start met vaccineren 
 

Zeven gehandicaptenzorgaanbieders starten op maandag 18 januari met 

de vaccinatie van een eerste groep van 7.500 mensen met een 

beperking. Het gaat om bewoners die 24/7 intensieve en langdurige 

zorg ontvangen. De start van de vaccinatie van deze mensen met het 

BioNTech/Pfizer vaccin is een Europese primeur.  

 

De VGN is blij dat nu ook de gehandicaptensector een begin maakt met het 

vaccineren van mensen die tot het meest kwetsbare deel van de samenleving 

behoren. De eerste tranche vaccinaties is bedoeld voor cliënten die wonen bij de 

zorgaanbieders Middin, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo, Alliade, Amarant, 

Cordaan en Ons Tweede Thuis. Na morgen kunnen aansluitend álle 

gehandicaptenzorgorganisaties starten met vaccineren van een deel van de 

bewoners.  

 

AVG én huisarts  

Het gaat om het deel dat onder verantwoordelijkheid van de arts verstandelijk 

gehandicapten (AVG) van de eigen medische dienst kan worden geprikt. In 

januari en februari worden in totaal 35.000 mensen met een beperking met 

BioNTech/Pfizer gevaccineerd.  

Op 25 januari start ook de vaccinatie van mensen met een beperking via de 

huisartsen. Dit gaat om cliënten die woonachtig zijn in een 

groepsgebonden/geclusterde woning, in totaal ruim 50.000 mensen met een 

beperking. Daarbij wordt het vaccin Moderna ingezet.  

De verwachting is dat eind februari dus in totaal 85.000 mensen met een 

beperking die permanente zorg met verblijf in de Wlz ontvangen zijn 

gevaccineerd.  

 

Vanaf 8 februari wordt tevens een begin gemaakt met het vaccineren van de 

180.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptensector. Hiervoor wordt, onder 

voorbehoud van goedkeuring, het Astrazeneca vaccin toegepast. De 

vaccinatiebereidheid onder de zorgmedewerkers is hoog.  

 

Kwetsbare groep 

De start van de vaccinatie is volgens de VGN van grote betekenis. “Het gaat hier 

om een zeer kwetsbaar deel van onze samenleving,” benadrukt directeur Frank 

Bluiminck. “De laatste resultaten van een permanent onderzoek dat de 

Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ (Radboudumc) doet in de 

sector, toont aan dat het aantal besmette cliënten 2.000 hoger is dan we 

dachten en nu 7.000 bedraagt. Ook is de sterfte door covid-19 onder mensen 



 

met een verstandelijke beperking is drie tot vier keer hoger dan in de algemene 

populatie, vanaf een jongere leeftijd. Voor deze mensen is er nu een helder 

perspectief, maar ook voor de zorgmedewerkers die hen begeleiden en 

behandelen. De capaciteit om zorg te verlenen staat immers al lange tijd onder 

druk, door een hoog ziekteverzuim en onderbezetting. Er is nu uitzicht op een 

tijdspad voor vaccinatie van cliënten én zorgmedewerkers.”  

 

Na de zeven gehandicaptenorganisaties die vandaag starten, kunnen andere 

zorgaanbieders snel aansluiten en vaccin bestellen. Bluiminck: “Hierdoor kan in 

de gehele sector de zorgcontinuïteit snel worden gestut bij de cliënten waar de 

gezondheidsrisico’s het grootst zijn.” 

 

 

 

VOOR DE REDACTIE  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN), Johan van Ruijven, 06-2121 3460 of jvruijven@vgn.nl.  

 

VGN is de branchevereniging voor organisaties die professionele zorg en ondersteuning 

bieden aan mensen met een beperking. Voor meer informatie over de VGN en de sector 

www.vgn.nl. 

 

 


