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1. 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.

2. Is het Pfizer/BioNTech en Moderna 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 vaccin: https://youtu.be/nWC0loLNd4k

3. Komen mantelzorger en vrijwilligers nu ook al in aanmerking voor een
vaccin?
Nee, mantelzorgers en vrijwilligers komen nu niet als eerste in aanmerking voor een
vaccin tegen het coronavirus.

4. In het vaccinatiebeleid wordt alleen over volwassen gesproken, worden 16en 17-jarigen opgenomen in nieuw beleid?
Van het Pfizer vaccin weten we dat het vaccin geschikt is voor mensen van 16 jaar en
ouder. Op dit moment heeft dat echter geen consequenties voor de gehanteerde
leeftijdsgrenzen in de vaccinatiestrategie. We kunnen nu wel iets zeggen over hoe
effectief het vaccin is om de ziekte te voorkómen, maar nog niet over de kans om de
ziekte over te brengen (transmissiekans). Daarvoor is meer data nodig. Deze data
verzamelen we in de komende maanden. Bovendien is het vaccin nog niet op jongeren
getest. De vaccinaties worden daarom vooralsnog toegediend vanaf 18 jaar. Dat
betekent dat op dit moment 16- en 17-jarigen niet meegenomen worden in het
vaccinatieproces. Dat geldt ook voor kwetsbare 16- en 17-jarigen. En voor de groep van
15 jaar en jongeren.

5. Wanneer krijgt de groep van 15 jaar en jonger het vaccin toegediend?
Doorgaans is alleen nog onderzoek naar een vaccin gedaan onder volwassenen, dus
vaak weet je pas later of je het vaccin ook voor jongere leeftijdsgroepen kunt inzetten.
Als er aanvullende studies zijn gedaan naar de effectiviteit, werkzaamheid en
veiligheid bij lagere leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld jongeren van 12 tot 18 jaar, volgt
mogelijk uitbreiding van de vaccinatiestrategie naar deze groepen. Dan moet het
Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zich daar opnieuw over buigen.

6. Waar kunnen zorgmedewerkers zich laten vaccineren?
Sint Jozefoord nodigt de medewerkers uit om zich te laten vaccineren. In de
uitnodigingsbrief, die vanaf 4 januari is verstuurd en die op naam van de medewerkers
staat, is een centraal telefoonnummer vermeld. Medewerkers kunnen een afspraak
maken bij één van de 25 GGD locaties in Nederland. Het gaat daarbij om twee afspraken:
een afspraak voor een eerste vaccinatie en een afspraak voor een tweede vaccinatie
drie weken later.

7. Vaccineren is vrijwillig. Geldt dit ook voor zorgmedewerkers?
Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen, dus ook zorgmedewerkers, 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.

8. Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nog nodig als je
gevaccineerd bent?
Het gebruik van PBM blijft vooralsnog nodig. Sint Jozefoord 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.

9. Kan ik anderen nog besmetten als ik gevaccineerd ben?
Als je gevaccineerd bent, is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na
besmetting met corona. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin van
BioNTech/Pfizer de kans op het coronavirus met 95% verlaagt. Andere coronavaccins
zeggen tot 90% bescherming te bieden. Op dit moment weten we nog niet of je anderen
kunt besmetten als je bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat beter onderzocht.

10. Komen vrouwen die zwanger zijn, of zwanger willen worden in aanmerking
voor vaccinatie?
De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen
voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep
onvoldoende zijn getest. In individuele gevallen zijn echter uitzonderingen mogelijk,
bijvoorbeeld wanneer de risico’s van het coronavirus groter zijn dan de mogelijke
nadelen van vaccinatie. Dan kan vaccinatie worden overwogen in overleg met de
behandelend arts. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd
worden. Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger
waren, worden zorgvuldig gemonitord.

11. Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid of IVF behandeling?
Nee, vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil
worden via IVF is het goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment
is voor de coronavaccinatie.

12. Ik geef borstvoeding, mag ik dan gevaccineerd worden?
Er zijn geen redenen om vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven af te raden.

13. Kan ik als zorgmedewerker mijn reiskosten naar de priklocatie en terug
declareren?
Ja, dat kan. Over de reiskosten naar een priklocatie en terug zijn afspraken gemaakt. Dit
geldt ook voor zzp'ers en hun opdrachtgevers. Kosten kunnen ten laste worden gebracht
van één van de zogenaamde meerkostenregelingen waar werkgevers een beroep op
kunnen doen.
Als werkgever vraag ik je deze afspraak zoveel mogelijk buiten roostertijd te plannen en
hierover af te stemmen met collega’s. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg aan
onze cliënten gewoon doorgaat. Ik stel je zoveel mogelijk in de gelegenheid om je te
laten vaccineren. De reistijd en reiskosten krijg je vergoed via Sint Jozefoord
(via declaratieformulier).
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