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Korte weergave van de 1e uitkomsten uit de enquête: 
 
“Wat heeft u nodig om een goede keuze te maken om te beslissen of u uw naaste laat 
vaccineren tegen corona?” ten behoeve van 1e contactpersonen/wettelijk 
vertegenwoordigers 
 
“Wat heeft u nodig om een goede keuze te maken om te beslissen of u zich laat 
vaccineren tegen corona?” ten behoeve van bewoners 
 
Op moment van schrijven (13 januari 2021) hebben 183 1e contactpersonen/wettelijk 
vertegenwoordigers en 21 bewoners deze enquête ingevuld. Dank u wel voor uw deelname. 
 
Uw input voor deze enquête maakt het mogelijk de informatie over de coronavaccinatie zo 
veel mogelijk af te stemmen op uw behoefte.  
 
Het algemene beeld; de vaccinatiebereidheid is groot 
Een vraag waar iedereen wel een antwoord op wil, wie laat zich vaccineren en wie niet. Het 
is uiteindelijk een vrije keuze van iedereen. Eén vraag in de enquête gaat erover: laat u zich 
vaccineren? Of niet, of twijfelt u misschien. Zo ook deze vraag aan wettelijk 
vertegenwoordigers. Laat u uw naaste vaccineren?  
In onderstaande afbeelding vindt u een overzicht van de antwoorden in een schema:  
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Waar wilt u meer informatie over ontvangen?  
De meesten geven aan dat zij vooral informatie willen ontvangen over het vaccin dat wordt 
gebruikt, de bijwerkingen van het vaccin, zowel op korte als op langere termijn. In onze 
communicatie besteden we aandacht aan het vaccin dat nu wordt ingezet: Comirnaty van 
BioNTech/Pfizer. Wist u dat het RIVM een actuele vragen en antwoordenlijst bijhoudt van de 
vaccins? Deze wordt steeds aangevuld, wanneer een vaccin beschikbaar komt. Deze 
vragen- en antwoordenlijst kunt u hier vinden.  
Ook willen veel personen meer informatie ontvangen over data, locaties en tijdstippen 
waarop wordt gevaccineerd. Bovenstaand heeft u kunnen lezen dat deze nog niet 
voorhanden is. Wanneer dit het geval is, wordt dit uiteraard gecommuniceerd.  
 
Specifieke informatie wordt daarnaast gevraagd over de gang van zaken rondom het 
vaccineren, in de vorm van aandacht en oplettendheid. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden op 
een prik bij mensen met prikangst, het observeren van iemand nadat deze net is 
gevaccineerd (15 minuten) en nazorg; wordt iemand ook de dagen erna in de gaten 
gehouden op het ontwikkelen van bij- of nawerkingen. Deze belangrijke aandachtspunten 
worden besproken in het coördinatie vaccinatieteam en krijgen uiteraard een goede plek. 
Ook laten wij, naast de artsen, eigen verpleegkundigen en VIG-ers die daartoe bevoegd en 
bekwaam zijn de vaccinaties uitvoeren.  
 
 
Wanneer kan beter niet worden gevaccineerd? 
Ook deze vraag kwam regelmatig voorbij. Er is een aantal contra indicaties waarbij ervoor 
wordt gekozen om niet te vaccineren. De arts is van deze op de hoogte. Ook wanneer 
iemand op het moment van vaccineren corona heeft of dit net heeft gehad, wordt het 
vaccineren uitgesteld. Als u twijfelt of u of uw naaste op dit moment gevaccineerd kan 
worden, neemt u dan contact op met de behandelend arts.  
 
 
Hoe zit het met de vaccinatiebereidheid van medewerkers?  
Er wordt veel gevraagd of medewerkers zich laten vaccineren. Het vaccineren wordt gezien 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren hoe 
beter. Wanneer alleen bewoners zich laten vaccineren en medewerkers niet, wordt dan het 
gewenste effect wel bereikt? De organisatie mag van de medewerkers niet vastleggen of 
iemand zich wel of niet laat vaccineren. Alleen bij de GGD wordt dit geregistreerd. Wel 
hebben wij eenzelfde uitvraag gedaan onder medewerkers en daarin zien we dat de 
bereidheid om zich te laten vaccineren groter is dan verwacht, passend bij de landelijke 
tendens. Van de 224 medewerkers die de enquête hebben ingevuld geeft bijna 65% aan zich 
te laten vaccineren, 21% van de medewerkers twijfelt nog. Door medewerkers te voorzien 
van zo veel mogelijk juiste informatie proberen we hen te ondersteunen in het maken van 
een goede keuze. Deze is, uiteraard ook voor onze medewerkers, een eigen keuze.  
 
Wij hopen u met deze informatie te hebben geholpen.  
Na volgende week, wanneer de enquête is afgerond, wordt een eindanalyse gedeeld.  
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin

