
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar 
Op donderdag 18 februari 2021 organiseerde De Zijlen een webinar voor ouders/verwanten. In een 
online meeting werd gesproken over het vaccineren van cliënten  en het corona-beleid van De Zijlen. 
Eric Zwennis (raad van bestuur) en Sandra de Wit (verpleegkundig specialist/physician assistent) 
beantwoordden de vragen van de online aanwezige ouders/verwanten.  
 
 

Vragen over het coronabeleid van De Zijlen 
 

Op grond waarvan neemt De Zijlen maatregelen?  
Waar baseert De Zijlen in januari 2021 de keuze op om KDC’s, logeren en een deel van werk en 
dagbesteding te sluiten?   
De Zijlen volgt de richtlijnen die worden gegeven door VWS, het RIVM, de branchevereniging VGN of 
andere beroepsverenigingen. De aanscherping van de regels half januari 2021 was het gevolg van 
alarmerende berichten van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Groningen (RONAZ) over de 
uitbraak van de zeer besmettelijke Britse variant bij collega instellingen en in de ouderenzorg in 
Groningen. In het RONAZ werken de veiligheidsregio, de GGD en zorgaanbieders samen.  
Alle instellingen werd gevraagd om maatregelen te nemen en rekening te houden met het zwarte 
scenario waarbij patiënten niet meer naar het ziekenhuis kunnen omdat de ambulancezorg overbelast 
is en ziekenhuizen vol liggen.  
 
Bezoek 
In tegenstelling tot de eerdere lockdown in 2020, heeft De Zijlen er nu voor gekozen om wel een vaste 
bezoeker toe te laten. Wie deze vaste bezoeker is kan op verzoek periodiek gewijzigd worden. Op basis 
van de ervaringen van de eerste lockdown, vinden we het van cruciaal belang dat cliënten bezoek 
kunnen blijven ontvangen.   
 
Werk en dagbesteding  
Werk en dagbesteding wordt zo veel mogelijk in een bubbel georganiseerd waarbij cliënten van niet 
meer dan twee woonlocaties bij elkaar werken. Cliënten die niet wonen bij De Zijlen, kunnen op dit 
moment ook geen werk en dagbesteding bij ons ontvangen. Wel blijven we met deze cliënten in nauw 
contact.  
 
Kinderdagcentra en logeren 
Omdat er bij de KDC’s en logeren veel dagelijkse wisselingen zijn, is hier het risico op het in huis halen 
van het virus groot. Waar door deze maatregel schrijnende situaties ontstaan, daar zoeken we naar 
maatwerk oplossingen.  
Minimaal eens in de twee weken komt het Covid Beleidsteam bij elkaar. Hier zitten ook 
vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad (CMR) in. In dit overleg wordt gekeken of, wanneer 
en hoe er versoepeld kan worden. We streven er naar de KDC’s en logeren weer zo snel mogelijk, 
gefaseerd, te heropenen.  
 

  

Vaccinatie Covid-19 
Webinar voor ouders/verwanten 

18 februari 2021 



 

2/4 

Waarom volgen de KDC’s niet de regels van de basisscholen?  
De Zijlen volgt de adviezen en regels van de overheid en de branchevereniging VGN. De adviezen voor 
(medische) kinderdagverblijven zijn anders dan de adviezen voor de basisscholen. Over het algemeen 
zijn kinderen op KDC’s kwetsbaarder dan kinderen op een reguliere basisschool.  
Bij De Zijlen houden we er tevens rekening wie er nog meer in het pand van het KDC zit. We leren 
steeds van de keuzes die we gemaakt hebben, proberen steeds het beste te doen. We proberen zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren.  
 

Hoe zit het met de zorgplicht van De Zijlen? 
We hebben een zorgplicht. Deze nemen we serieus. We leveren zorg  en gelijktijdig houden we ons 
zoveel mogelijk aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat zorg en ondersteuning soms 
anders/minder geboden kunnen worden. We zijn in overleg met betrokkenen wat wel mogelijk is en 
wat minimaal nodig is. 
 

Is er ook aandacht voor de psychische gevolgen van deze coronapandemie van zowel 
cliënten als hun ouders/verwanten? 
We wisten vorig jaar maart echt niet wat ons te wachten stond en hebben op basis van de kennis van 
toen maatregelen genomen. Inmiddels duurt de pandemie wel heel lang en ervaren we meer last bij 
een ieder. We proberen het dragelijk te houden voor zowel onze cliënten, hun ouders/verwanten als  
voor onze medewerkers.  Een voorbeeld is dat we nu vanuit kinderdagcentra zorg op maat bieden 
wanneer ouders/kinderen in de knel komen. Dat hadden we tijdens de eerst lockdown niet. Ook 
proberen we maatwerk te leveren bij werk en dagbesteding.  
Onze geestelijke verzorgers voeren waar nodig individuele gesprekken met cliënten. En verder zijn er 
materialen beschikbaar om teams te ondersteunen en handvaten te geven.  
Maakt u zich als ouder/verwant toch ergens zorgen over? Trek dan a.u.b. aan de bel.  
 
 

Vragen over vaccineren  
 

Heeft De Zijlen invloed op de volgorde van vaccineren en de keuze van vaccins? 
Helaas heeft De Zijlen geen enkele invloed op de vaccinatiestrategie van de overheid. Wel zijn we lid 
van de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN zit wel in de lobby 
net als ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.   
 

Denkt De Zijlen aan een vaccinatieplicht? 
Nee, vanuit de grondwet is een vaccinatieplicht voor geen enkele Nederlander van 
toepassing/mogelijk. Bij De Zijlen zien we dat 98% van de cliënten die bij ons wonen ervoor gekozen 
heeft om zich te vaccineren. We zijn erg blij met dit hoge aantal.  
Wat betreft medewerkers oefenen we ook geen druk uit. We proberen bij twijfel of vragen het open 
gesprek aan te gaan.  
 

Wat is de stand van zaken rondom het vaccineren van cliënten? 

 De cliënten waarvan De Zijlen zelf de huisartsenzorg levert, hebben hun eerste vaccinatie gehad. In 
de week van 22 februari krijgen zij hun tweede vaccinatie.  

 De cliënten die wonen bij De Zijlen met een eigen huisarts, worden gevaccineerd door de 
Doktersdienst Groningen (DDG). De verwachting is dat in week 9 (1 maart 2021) of week 10 (8 
maart 2021)  de DDG de vaccins ontvangt. De Doktersdienst is druk bezig met de logistieke 
planning hiervan. Zij vaccineren niet alleen cliënten van De Zijlen, maar alle cliënten die onder de 
langdurige zorg in de provincie Groningen vallen.  
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Waarom is er onderscheid tussen cliënten met een eigen huisarts en cliënten die 
huisartsenzorg van De Zijlen krijgen? 
Dit is niet een keuze van De Zijlen, maar dit zijn de regels van de vaccinatiestrategie van de overheid. 
Dit zelfde onderscheid was ook van toepassing op de ouderenzorg. Helaas hebben wij daar als 
zorgorganisatie geen enkele invloed op. 
 

De huisarts van ons kind zit in Drenthe. Wordt ons kind wel door de Doktersdienst 
Groningen gevaccineerd? 

Ja, omdat cliënten van De Zijlen in de provincie Groningen wonen, worden zij door de Doktersdienst 
Groningen (DDG) gevaccineerd. Ook als zij een huisarts in een andere provincie hebben.  
De afgelopen week zijn de lijsten door De Zijlen samen met de DDG gecontroleerd en kloppend 
gemaakt.   
 

Hoe verloopt de gegevensoverdracht tussen de huisartsen en de doktersdienst?  
De huisartsen hoeven geen patiënten informatie over te dragen. De huisartsen melden de 
patiënt/cliënt aan bij de Doktersdienst Groningen (DDG). De huisartsen geven vervolgens aan dat ze 
het dossier van de patiënt voldoende hebben beoordeeld en dat ze toestemming geven om de patiënt 
te laten vaccineren.  
 

Hoe ziet het vaccineren door de doktersdienst er uit?  
De Doktersdienst Groningen (DDG) komt met een ‘prikteam’ op een zorglocatie. Omdat er uit een 
flacon met het vaccin 10 vaccinaties gehaald worden, zullen er groepen van 10 cliënten gemaakt 
worden. Dit om verspilling te voorkomen. Zodra een flacon open is gemaakt, mag dit niet meer 
vervoerd worden.  
De Zijlen zorgt ervoor dat er ook een eigen medewerker van de medische dienst aanwezig is op de 
locatie ten tijde van de vaccinatie om het prikteam te kunnen ondersteunen. Omdat de DDG onze 
cliënten niet goed kent, kiezen we ervoor om de vaccinaties actief te begeleiden.  
 

Kan er gekozen worden waar mijn verwant wordt gevaccineerd? 
Nee, u kunt niet zelf kiezen. De doktersdienst komt op locaties. In verband met het groeperen van 
cliënten (10 vaccinaties per flacon) kan het voorkomen dat er locaties worden samengevoegd. Ook kan 
het voorkomen dat er een combinatie wordt gemaakt met een andere zorgaanbieder in de nabije 
omgeving. Dit gebeurt dan in afstemming met De Zijlen. 
 

Op welke manier worden door jullie de cliënten voorbereid op de vaccinatie? 
Bij elke cliënt wordt gekeken wat de juiste manier is en het juiste moment om hem/haar voor te 
bereiden op de prik. Er zijn veel materialen voorhanden zoals praatplaten, filmpjes, pictogrammen, 
een knuffelbeer die prik krijgt, etc. Voor onze cliënten lijkt deze vaccinatieronde veel op de reguliere 
griepprik en daar hebben we veel ervaring mee.  
 

Mag iemand die positief is getest worden gevaccineerd? 
Vier weken na beëindiging van de coronabesmetting mag er alsnog gevaccineerd worden. Het is zeker 
verstandig om alsnog te vaccineren ook al heeft iemand corona gehad. Op die manier wordt het 
immuunsysteem extra gestimuleerd.  
 

Welk vaccin krijgt mijn verwant? 
 De cliënten waarvan De Zijlen zelf de huisartsenzorg levert, krijgen het Pfizer vaccin.  

 De cliënten die wonen bij De Zijlen met een eigen huisarts, worden gevaccineerd met het Moderna 
vaccin.  
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Is er voldoende vaccin voor alle cliënten van De Zijlen?  
De Doktersdienst Groningen (DDG) heeft het aantal benodigde vaccins inmiddels besteld. Alle cliënten 
met eigen huisarts, wonend bij De Zijlen staan op de lijst.  
 

Kun je de tweede vaccinatieronde een ander vaccin krijgen?  
Nee, u krijgt altijd de tweede prik van hetzelfde merk.  
 

Mag een cliënt zelf kiezen of hij/zij wordt gevaccineerd? 

In principe heeft de cliënt zoveel mogelijk regie over het eigen leven. Er is geen vaccinatieplicht. Het is 
goed om het vaccineren te bespreken met uw verwant. Of een cliënt ook daadwerkelijk kan beslissen 
en de toestemmingsverklaring kan ondertekenen hangt af of een  
cliënt ‘wilsbekwaam ter zake’ is. Als dat het geval is, ondertekent hij/zij zelf de verklaring.  
Is een cliënt niet wilsbekwaam ter zake, dan tekent de mentor, familievertegenwoordiger zorg of de 
curator.  
Als een cliënt op het moment van vaccineren niet mee wil werken, dan wordt er niet onder dwang 
gevaccineerd.  
 

Op welke dag en welk tijdstip wordt mijn kind gevaccineerd?  
Zodra De Zijlen de planning van de Doktersdienst Groningen krijgt, wordt dit gecommuniceerd naar de 
woonlocaties. De locaties zullen vervolgens de ouders/verwanten inlichten. De planning zal op 
dagdelen gaan. Exacte tijdstippen zijn niet te geven.  
 

Wordt er rekening gehouden met cliënten die bloedstollingsproblemen of andere 
onderliggende medische aandoeningen hebben?  
Ja, de Doktersdienst Groningen weet welke cliënten dit betreft en houdt hier rekening mee. Soms 
moet er een aantal dagen voordat de vaccinatie wordt gezet het bloed geprikt en gecontroleerd 
worden. Dit wordt geregeld op basis van de informatie van de huisarts aan DDG.  
 

Worden cliënten met een medische indicatie met voorrang gevaccineerd? 
Nee, helaas is dit niet mogelijk. Cliënten met een medische indicatie (zoals een hartafwijking) worden 
op hetzelfde moment gevaccineerd als hun huisgenoten. Een extra schrijven van een specialist of 
huisarts heeft hier geen invloed op.   
 

Als de vaccinatierondes voor cliënten en medewerkers achter de rug is, kunnen de 
regels dan versoepeld worden?  
Nee, helaas niet. We zullen nog geruime tijd te maken hebben met verschillende maatregelen. Dit 
komt omdat: 

- Niet iedereen laat zich vaccineren 
- Niet iedereen bouwt evenveel immuniteit op 
- Sommige mensen kunnen om medische redenen niet gevaccineerd worden 
- We weten nog niet of mensen na de vaccinatie nog het virus kunnen verspreiden. Omdat het 

virus én de vaccins nog relatief kort bestaan, zijn hier nog geen onderzoeksresultaten over 
beschikbaar.   

Kortom, versoepelingen zijn nog lange tijd niet mogelijk. We volgen hierin de landelijke richtlijnen 
vanuit de overheid en RIVM. 
 
 

Vragen? 
Heeft u nog andere vragen? Mail dan naar corona@dezijlen.nl 
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