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Nieuwsbrief 

Haren, 7 januari 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Nederland is in de ban van (vaccinatie tegen) het coronavirus. Feit is dat we leven in een situatie die 
we allemaal niet willen: afstand houden, geen contact met dierbaren, dragen van mondkapjes, sluiting 
van winkels en horeca-gelegenheden, geen feestjes en partijen, geen evenementen. Kortom, we 
worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van het corona-virus. 
 
Vaccinatie 
Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij een besmetting 
met het virus.  
Vaccinatie lijkt op dit moment de enige uitweg uit deze situatie van beperkingen in ons normale 
dagelijkse bestaan.  Daarom wordt ook alles op alles gezet om alle Nederlanders te kunnen laten 
vaccineren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter de bescherming tegen het virus en hoe 
eerder we weer "gewoon" met elkaar om kunnen gaan. 
  
Volgorde vaccinatie 
Omdat niet iedereen tegelijk gevaccineerd kan worden, heeft de overheid prioriteiten gesteld. 
Medewerkers van organisaties zoals Westerholm komen als eerste in aanmerking om te worden 
gevaccineerd. Alle medewerkers van Westerholm zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld een 
afspraak te maken, en een aantal afspraken zijn reeds gemaakt. 
 
In tweede instantie zijn bewoners van organisaties zoals Westerholm in de gelegenheid zich te laten 
vaccineren. We zullen nog informatie krijgen over het hoe en wat precies. De verwachting is dat 
vaccinatie mogelijk zal zijn in de loop van februari. 
 
Hoe vrijwillig is vaccinatie? 
De vaccinatie is vrijwillig. De onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten zijn 
grondrechten en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat 
ieder een vrije keus heeft om zich al dan niet te laten vaccineren. 
 
Hoe veilig is het vaccin? 
Voor de veiligheid van het coronavaccin gelden strenge eisen, net als voor andere vaccins die tot de 
Europese Unie worden toegelaten. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins is mogelijk omdat 
enorm veel onderzoekers wereldwijd de krachten hebben gebundeld. Het leverde ook tijdwinst op dat 
verschillende fasen van onderzoek tegelijk plaatsvonden en dat beoordelaars al meekeken. 
 
Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? 
De coronavaccins zijn  getest op tienduizenden mensen. Een deel van hen ervaarde milde 
bijwerkingen, zoals pijn op de plek van de prik, spierpijn, hoofdpijn of verhoging. Deze klachten 
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verdwijnen na een paar dagen. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. Als 
straks miljoenen mensen het vaccin krijgen, zijn zeldzame bijwerkingen, of bijwerkingen die na langere 
termijn optreden, nooit helemaal uit te sluiten. Daarom wordt de veiligheid van het vaccin goed in de 
gaten gehouden en kunnen vermoedelijke bijwerkingen worden gemeld op mijnbijwerking.nl. 
 
Vaccineren ja of nee? 
Zodra wij geïnformeerd zijn over de manier waarop u als bewoner gevaccineerd kunt worden, zullen 
wij u op de hoogte stellen van de praktische aanpak. Aan u of uw contactpersoon, zal gevraagd worden 
of u gevaccineerd wenst te worden. Daarom is het van belang dat u alvast nadenkt over deze vraag.  
Ik begrijp dat het een ingewikkelde afweging kan zijn. Daarom is het van belang dat u zich goed 
informeert of laat informeren. U kunt hierover spreken met uw huisarts of behandelaar. 
Verder is er veel informatie bekend. U kunt deze vinden via de volgende linkjes: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord 
www.coronavaccinatie.nl 

 
Ik nodig u van harte uit na te denken over een eventuele vaccinatie. Bij twijfel zijn wij natuurlijk graag 
bereid om vragen te beantwoorden of deskundigen in te schakelen voor zover nodig. 
U kunt ons bereiken in de wandelgangen, via de receptie, of via mail of telefoonnummer: 

Jiska Keizer, tel.nr. 06 36310199, mailadres: j.keizer@westerholm.nl 
Dineke Katerberg, tel.nr. 06 13008778,mailadres:  d.katerberg@westerholm.nl 
Angelique Schoemaker, geestelijk verzorger, mailadres: a.schoemaker@westerholm.nl. Ook 
kunt u via de receptie een afspraak met haar maken. 

 
Gelukkig zijn de corona-besmettingen ons tot nu toe bespaard gebleven. Wel heeft een medewerkster 
een besmetting opgelopen in de periode dat zij niet aan het werk was op Westerholm. In zorgvuldige 
afstemming met de GGD hebben we vast kunnen stellen dat zij geen bewoners of collega's heeft 
kunnen besmetten. Het is een spannende en ingewikkelde tijd, waarin we allemaal verlangen naar 
"gewoon" omgaan met elkaar. Wellicht dat deze overweging u kan helpen bij het maken van uw 
keuze. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 
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