
Meer vrijheid
Vaccinatie is de belangrijkste stap om een einde 
te maken aan corona en de coronaregels



 Het coronavaccin is de beste manier om
 corona te vermijden.
 Waar. Als je gevaccineerd bent, is de kans 
dat je alsnog corona krijgt ontzettend klein. Krijg 
je toch corona, dan word je met een vaccinatie 
minder ziek.

 Als je kerngezond bent, hoef je je niet
 te laten vaccineren.
 Niet waar. Ook mensen die ogenschijnlijk 
gezond lijken, krijgen corona en kunnen er ernstig 
ziek van worden. Door je te laten vaccineren ben 
je goed beschermd tegen het virus. Bovendien 
bescherm je zo ook de mensen in je omgeving.  

 Als je in de zorg werkt, is het extra 
 belangrijk om je te laten vaccineren. 
 Waar. Als je in de zorgsector werkt ben je 
veel in (nauw) contact met andere mensen, waar-
door je meer kans loopt om met het coronavirus 
besmet te raken. 

 Je kunt alsnog mensen besmetten, 
 ook al heb je je laten vaccineren. 
 Nog onduidelijk. Of je nog besmettelijk 
kunt zijn na vaccinatie, wordt nu onderzocht. Wel 
is het al zeker dat hoe meer mensen gevaccineerd 
zijn tegen corona, hoe moeilijker het voor het virus 
is om van de een op de ander over te springen.

Vaccinatie bij Zozijn
Voor jezelf en voor elkaar
Wat verlangen we naar een leven zonder coronaregels. Vaccinatie is de belangrijkste stap om een 
einde te maken aan corona en de coronaregels. Iedereen bij Zozijn weet hoe belangrijk nabijheid is. 
Cliënten kunnen niet zonder een arm om de schouder of steun in de rug. Corona en de maatregelen 
maken dit allemaal veel moeilijker en in veel gevallen zelfs onmogelijk. Hoe eerder we ons laten vac-
cineren, hoe eerder we weer écht dicht bij elkaar kunnen zijn. Vaccineren is dus een belangrijke stap 
voor jezelf en de mensen om je heen. 

    De coronavaccins hebben bijwerkingen.
 Waar. Net als bij alle vaccins zijn er bij-
 werkingen. Die zijn mild en duren kort. De 
meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn 
en zwelling op de prikplek. Spier- en gewrichtspijn 
kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, 
hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. 

 Bijwerkingen op de lange termijn
 kunnen niet bekend zijn en dus zijn de 
 vaccins niet veilig.
Niet waar. De vaccins zijn uitvoerig getest op tiendui-
zenden mensen. Het Europees Medicijn Agentschap 
(EMA) heeft het als veilig beoordeeld, ook op de lange 
termijn. De wereldwijde vaccinatiecampagne wordt op 
de voet gevolgd om de werking te blijven monitoren.

 Het vaccin is veel te snel gemaakt en dus 
 niet veilig.
 Niet waar. De vaccins zijn door het EMA net 
zo intensief getest als andere medicijnen. Dit ging 
sneller dan normaal doordat de onderzoeksgegevens 
van tienduizenden deelnemers al tijdens het onder-
zoek werden beoordeeld door het EMA. Ook de 
ontwikkeling van het vaccin kon sneller dan normaal. 
Fabrikanten kunnen bij het maken van coronavaccins 
gebruikmaken van kennis over het ontwikkelen van 
vergelijkbare vaccins.

 Zozijn kan verplichten om te laten 
 vaccineren. 
 Niet waar. Zozijn verplicht niemand om 
zich te laten vaccineren. Zozijn vindt vaccinatie wel 
belangrijk, omdat het de belangrijkste stap naar een 
leven zonder corona en coronaregels is. Een welover-
wogen beslissing nemen is alleen maar goed en aan 
te raden. Betrouwbare informatie helpt hierbij. 

Feiten & fabels 
over coronavaccinatie
Coronavaccins zijn nieuw. Er zijn veel feiten 
over de vaccins bekend, maar er gaan ook 
fabels rond. Wat is wel en niet waar? 

Meer feiten en fabels? Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) 
geeft antwoord op veel vragen rondom het coronavaccin. Scan de QR code 
of kijk op de website van Zozijn voor de link naar het filmpje.



Hoe werkt een vaccin? 
Een vaccin kan mensen tegen ziekten 
beschermen. Na vaccinatie maakt het 
lichaam antistoffen aan tegen een virus 
of bacterie. Komt iemand later met het 
virus of de bacterie in aanraking? Dan 
is het lichaam hier goed op voorbereid. 
Het virus of de bacterie wordt opge-
ruimd, zonder dat iemand (ernstig) ziek
wordt. Voor een goede werking is twee
keer prikken met het vaccin nodig. 
(Dit geldt voor vaccins van Pfizer en 
Moderna). Vaccinatie tegen corona is 
gratis en vrijwillig.

Meer online informatie
• Op www.zozijn.nl vind je meer 
informatie over vaccineren bij Zozijn. 
• Op www.corona.steffie.nl vind 
je uitleg over corona(vaccinatie) in 
begrijpelijke taal. 
• Op www.vgn.nl van de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
vind je actuele informatie over 
vaccinatie tegen het coronavirus in 
de gehandicaptenzorg.
• Op www.coronavaccinatie.nl 
vind je actuele informatie rondom 
het vaccinatieprogramma van de 
Rijksoverheid.  

De informatie in deze folder is van 
15 januari 2021. 

Terug naar ‘normaal’
‘Wat willen we allemaal graag weer terug naar ‘normaal’. Niet in 
de laatste plaats de cliënten en medewerkers van Zozijn. Als arts, 
betrokken bij het uitbraakteam, zie en hoor ik het verdriet door 
corona elke dag. 

Er zijn veel redenen waarom ik ervoor pleit om cliënten, maar 
zeker ook medewerkers van Zozijn te laten vaccineren. Medisch 
gezien is een deel van de cliënten lichamelijk kwetsbaar qua 
gezondheid. Als zij corona doormaken, hebben zij meer risico 
om er ernstig ziek van te worden. Bij intensief groepscontact is 
het (net als in een gezin) moeilijk om, bij besmetting van één 
cliënt, verspreiding van het virus in de woning te voorkomen. Hoe 
meer mensen zich laten vaccineren, hoe groter de bescherming. 
Helaas zullen de regels niet meteen verdwijnen. Maar de vaccina-
tie kan ons wel sneller naar ‘normaal’ terug brengen. 

‘Hoe meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe groter de bescherming.’

Ik krijg veel vragen van medewerkers en cliënten over vaccineren. 
Vragen van medewerkers bijvoorbeeld over het belang van vac-
cineren van henzelf. Ik kan natuurlijk voor niemand beslissen, dat 
moet je vooral zelf doen. Ik geef vaak als antwoord dat je je als 
medewerker laat vaccineren om zelf niet ziek te worden, om te 
voorkomen dat je niet kunt werken, voor de mensen om je heen 
en uiteraard ook voor de cliënten. Het zal geen verrassing zijn als 
ik zeg dat ik ook veel vragen krijg over de veiligheid van het 
vaccin. Ik heb zelf de ontwikkeling van het vaccin nauwlettend 
in de gaten gehouden. Die veiligheid is echt goed onderzocht.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik mij direct laat vaccineren, 
zodra ik aan de beurt ben. Door een aantal risicofactoren is er 
een kans dat ik best ernstig ziek kan worden, als ik corona krijg. 
Ik wil mijzelf, de mensen in mijn omgeving, thuis en op het werk, 
beschermen. Ik ben overtuigd van de werking en veiligheid van 
het vaccin. Ik kijk ernaar uit om te zijner tijd mijn moeder van 
85 jaar weer te omhelzen!’

Berty Hilderink
Arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG)



‘Eerst twijfelde ik nog of ik gevac-
cineerd wilde worden, maar toen 
een familielid van mij heel ziek 
werd van corona en naar het zie-
kenhuis moest, wist ik het zeker: 
ik ga mij laten vaccineren. Straks 
ga ik graag weer naar de voetbal 
en komen er hopelijk snel gasten 
in het lunchcafé, waar ik werk.’ 

Anouk, 
woont bij Zozijn in Twello

‘Ik wil de mensen om mij heen, 
vrienden en familie niet ziek 
maken. Meer nog voor hen, dan 
voor mijzelf, laat ik me vaccineren. 
En als het dan straks weer veilig 
is om te reizen, ga ik graag naar 
mijn vader in Frankrijk.’ 

Maaike, 
woont bij Zozijn in Lent 

‘Ik wil mijn leven weer terug! 
Daarom neem ik die prik. Ik mis 
mijn werk in Twello. En misschien 
mag ik straks ook in Deventer 
werken. Hopelijk kan ik weer 
gauw aan de slag!’ 

Alex, 
woont bij Zozijn in Wilp 

‘Onze zoon is erg kwetsbaar. Ik 
moet er niet aan denken wat er 
gebeurt als een van de bewoners 
in zijn woongroep, of Erik zelf, 
het coronavirus krijgt. Het risico 
is groot dat besmetting dan heel 
hard gaat. Laat hem, zijn huisge-
noten en de medewerkers maar 
gauw dat vaccin krijgen!’ 

Mevrouw Heuvelmans, 
moeder van Erik 

‘Ik laat me niet alleen voor mijzelf 
vaccineren, maar ook voor de 
mensen in mijn omgeving. Voor 
cliënten, mijn moeder op leeftijd, 
maar net zo goed voor vrienden 
met een horecaonderneming. 
Hoe meer mensen gevaccineerd 
zijn, hoe sneller we af zijn van de 
beperkende coronamaatregelen.’  

Vincent, 
werkt bij Zozijn in Wilp 

Ik ga mij laten vaccineren, omdat 
ik graag mijn moeder en vrienden 
weer een knuffel wil geven en 
onbekommerd wil zijn in contact 
met cliënten en collega’s. Ook het 
terras lonkt straks in het voorjaar 
en de vakantie naar het buiten-
land… daar wil ik graag weer van 
genieten.  

Marion, 
werkt bij Zozijn in Didam 

We zien elkaar
www.zozijn.nl




