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Waarom is vaccineren belangrijk?
Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk
kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar
corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het
leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden.
Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten
vaccineren.
Is het Pfizer/BioNTech vaccin wel veilig?
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het
Europese medicijnagentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig en effectief
is. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Als er enige twijfel is over de
veiligheid van een vaccin, dan wordt deze niet toegelaten in Nederland. Dit geldt
ook als de bijwerkingen niet opwegen tegen de werkzaamheid van een vaccin.
De vaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een
paar dagen last van bijvoorbeeld spierpijn of koorts. Dat zijn bekende
bijwerkingen van veel vaccinaties. De kans dat er onbekende bijwerkingen
optreden na vaccinatie tegen het coronavirus is zeer klein, maar niet uit te
sluiten.
De Universiteit van Nederland maakte een verhelderend filmpje over de
veiligheid, betrouwbaarheid en werkbaarheid van het Pfizer/BioNTech vaccin:
https://youtu.be/nWC0loLNd4k
Vaccineren is vrijwillig. Geldt dit ook voor zorgmedewerkers?
Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen, dus ook de zorgmedewerker, heeft
grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en
geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt.
Dat betekent dat de vrije keuze van zorgmedewerkers om zich al dan niet te
laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt. Arbeidsrechtelijke consequenties
als vaccinatie wordt geweigerd, zijn op dit moment dan ook niet aan de orde.
Zorgmedewerkers kunnen met het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen nog steeds hun eigen werk verrichten.
Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nog nodig als je
gevaccineerd bent?
Het gebruik van PBM blijft vooralsnog nodig. De werkgever zal, ongeacht de
keuze van een werknemer om zich wel/niet te laten vaccineren, voldoende
maatregelen en voorzieningen moeten treffen ter voorkoming of beperking van
de kans op besmetting met COVID-19. De werknemer zal, zolang niet helder is
dat met het Pfizer-vaccin besmetting van anderen wordt voorkomen, nog steeds,
volgens de richtlijn(en) van het RIVM, met PBM moeten werken.

Wat gebeurt er als ik me niet laat vaccineren? Mag ik mijn werk gewoon
blijven doen?
Voor zover nu bekend heeft het niet vaccineren geen gevolgen. Je mag je
werkzaamheden gewoon uit blijven voeren, ook wanneer je in de directe zorg
werkzaam bent. Dit alles met inachtneming van de geldende richtlijnen en
protocollen waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Is vaccinatie alleen mogelijk binnen werktijd?
Wij vragen je om de afspraken voor vaccinatie zoveel mogelijk buiten roostertijd
te plannen en hierover af te stemmen met collega’s. Zo zorgen we ervoor dat de
zorg aan onze cliënten gewoon doorgaat. Innoforte stelt je zoveel mogelijk in de
gelegenheid om je te laten vaccineren. Dat betekent dat je een uur mag
schrijven per vaccinatie en dat je je reiskosten mag declareren.
Ben ik verplicht om door te geven of ik wel of niet gevaccineerd ben?
Nee, dit ben je niet verplicht.
Mag een werkgever registreren of een werknemer zich heeft laten
vaccineren?
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich over vaccinaties (nog) niet expliciet
uitgelaten. Werkgevers mogen wel weten dat een werknemer zich laat
vaccineren maar mogen dit niet herleidbaar tot een persoon registreren. Het
herleidbaar registreren of een werknemer zich al dan niet heeft (laten)
vaccineren betreft een gezondheidsgegeven en dat valt onder bijzondere
persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is onder meer het verzamelen, vastleggen,
opvragen, raadplegen en gebruiken van gegevens over de gezondheid in
beginsel verboden en mag zelfs niet met toestemming van de werknemer. Op dit
moment is er geen grondslag voor het verwerken van deze gegevens.
Ik ben nog geen 18 jaar, kan ik gevaccineerd worden?
Kinderen en tieners tot 18 jaar oud worden voorlopig niet gevaccineerd tegen
Covid-19.
Moet ik bij klachten die passen bij Corona thuisblijven, ook wanneer ik
gevaccineerd ben?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als
diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede
vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten
we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie
belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen.
Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten
zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de
vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast
deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals
verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt
contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.
Moet ik in quarantaine wanneer ik in nauw contact ben geweest met
iemand met Corona, ook als ik gevaccineerd ben?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich op de zesde dag
laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Het

vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar
dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Daarom
moeten gevaccineerde personen gewoon in quarantaine als zij een huisgenoot of
nauw contact zijn van een persoon met corona.
Kan ik nog anderen besmetten als ik gevaccineerd ben?
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die
gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere
voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde
maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
Ik heb zelf een aantal gezondheidsklachten, is het dan veilig om me te
laten vaccineren?
Bij het maken van de afspraak wordt je een aantal vragen gesteld om te bepalen
of het veilig is voor jou om je te laten vaccineren. Die vragen gaan over
allergieën, zwangerschap, of je in de afgelopen periode corona hebt gehad en of
je eventueel een operatie hebt gepland.
Zijn er twijfels neem dan contact op met je huisarts of behandelend arts.
Hoe lang na het inenten ben je beschermd tegen het coronavirus?
Zeven dagen na de tweede vaccinatie is ruim 90% van de mensen beschermd
tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog
corona krijgen. Maar de kans is wel klein en ziekteverloop is dan meestal minder
ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je
klachten krijgt die passen bij corona.
Kan ik me laten vaccineren als ik al corona heb gehad?
Ja dat kan als het minimaal 4 weken geleden is dat je de symptomen kreeg.
Geraadpleegde bronnen:
- Actiz
- GGD
- RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-enantwoorden-coronavaccin

