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In dit document vind je veelgestelde vragen over het coronavaccin.  
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

 Vaccineren: wanneer en wie? ____________________________________________________ 2 

 Verplichting vaccinatie _________________________________________________________ 5 

 Veiligheid en bijwerkingen ______________________________________________________ 6 

 Uitvoering vaccinatie ___________________________________________________________ 8 

 

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavaccin? 
Heb je vragen over vaccineren bij Amarant? Bel of mail dan met de Helpdesk Client: 088-6119955 / 

helpdeskclient@amarant.nl.  

Heb je algemene vragen over vaccineren? Kijk dan naar de informatie van de rijksoverheid op 

www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1803. 

 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4161
mailto:helpdeskclient@amarant.nl
http://www.coronavaccinatie.nl/


 

Pagina 2 van 8 

 

Wie krijgt als eerste een vaccinatie? 
Deze maand start de vaccinatie tegen het coronavirus. Als eersten zijn in Nederland de hulpverleners in 
de acute zorg, de huisartsen en zorgmedewerkers in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk 
beperkten aan de beurt.  
 
Medewerkers van Amarant die directe zorg verlenen (en direct cliëntcontact hebben), komen ook in 
januari aan de beurt. Zij krijgen het vaccin van Pfizer. Dit vaccin moet in twee keer toegediend worden.   
 
Cliënten die bij Amarant wonen (met de functie verblijf en behandeling) en onder de medische dienst 

van Amarant vallen, zullen gevaccineerd worden met het vaccin van Moderna. Het vaccin van Moderna 

is beter geschikt voor verspreiding op kleine schaal en wordt daarom ingezet voor cliënten. Ook bij het 

vaccin van Moderna moet je twee keer ingeënt worden.   

Wanneer de vaccinatie van cliënten gaat beginnen, is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de levering 
van de Moderna-vaccins aan Nederland.  

Het is nu nog niet duidelijk wanneer cliënten die niet binnen Amarant wonen aan de beurt komen.  

We volgen dit als Amarant op de voet en komen erop terug als er meer duidelijkheid is. 
 

Waarom zou ik me laten vaccineren? 

Als organisatie vindt Amarant het heel goed dat er een vaccin komt. Wij staan voor goede en veilige zorg 

en dat is ook onze belangrijkste taak. Gezondheid en welzijn zijn belangrijke pijlers voor geluk. 

Besmetting met het coronavirus moeten we als zorgverlener zoveel mogelijk voorkomen.  

Onze cliënten vallen in de risicogroep als het gaat om corona, en corona kan vanwege hun 

kwetsbaarheid een grote impact hebben. Daarnaast is het essentieel dat zo min mogelijk medewerkers 

ziek worden omdat ziekteverzuim een grote invloed heeft op de voortgang van de zorg. Een goed 

werkend vaccin is de belangrijkste troef om aan deze situatie een eind te maken.  

We hopen dan ook dat zoveel mogelijk medewerkers en cliënten gebruikmaken van de mogelijkheid tot 

vaccinatie. Vaccinatie is niet alleen belangrijk ter bescherming van jezelf maar ook om kwetsbare 

anderen te beschermen.  

Als mensen zijn gevaccineerd kan corona niet meer ongecontroleerd om zich heen grijpen. Dan zijn er 

minder maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt.  

 

Ik heb al corona gehad, moet ik me dan ook laten vaccineren? 

Ja. De Gezondheidsraad adviseert nu om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren. Het is 

namelijk mogelijk dat je na een coronavirusinfectie onvoldoende beschermd bent voor een nieuwe 

besmetting (bijvoorbeeld omdat je niet genoeg antistoffen hebt opgebouwd).  

 

Moet ik betalen voor een vaccinatie tegen het coronavirus? 

Nee, de vaccinatie tegen het coronavirus is gratis. 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4284
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Waar kan ik mij laten vaccineren? 

Je krijgt een uitnodiging om je te laten vaccineren. Daarin staat ook waar je terecht kunt. Hierover volgt 

later meer informatie. 

 

Hoe lang duurt het voordat iedereen gevaccineerd is? 
Het is op dit moment nog niet te zeggen en vooral afhankelijk van de beschikbaarheid (hoeveel en 
wanneer) van de vaccins en de geschiktheid van de vaccins voor verschillende doelgroepen. 
 

Waarom vaccineren we niet alleen de ouderen en kwetsbare mensen, dan hoeven de gezonde mensen 
toch geen vaccin? 
Niet alleen ouderen en kwetsbare mensen kunnen (ernstig) ziek worden door COVID-19. Het is daarom 
van groot belang dat iedereen zich laat vaccineren. Alleen zo kun je jezelf, onze cliënten, jouw naasten 
en omgeving beschermen tegen de gevolgen van het virus. 
 

Krijgen mensen met een auto-immuunziekte ook een vaccin of zijn zij uitgesloten? 
Welke groepen mensen wel of geen vaccin kunnen krijgen, is nog niet bekend. Er is nog onvoldoende 
informatie over de werking en veiligheid van coronavaccins voor mensen met een auto-immuunziekte.  
 

Hoe verloopt de vaccinatie van cliënten? 
Vaccineren van cliënten gebeurt onder supervisie van onze eigen artsen (AVG’s: Arts Verstandelijke 
Gehandicapten). Het vaccineren van cliënten start later dan het vaccineren van medewerkers. Dat is een 
keuze van de overheid.  

De toestemming voor het toedienen van het vaccin mag waarschijnlijk mondeling gegeven worden, 

maar moet naar verwachting schriftelijk worden geregistreerd. Zonder toestemming geen vaccinatie.  

Amarant is al begonnen met het in kaart brengen van de cliënten die we straks toestemming gaan 

vragen en de beoordeling van wilsbekwaamheid.  

 

Hoe verloopt het vaccinatieproces en waar kan ik mij laten vaccineren? 

Voor cliënten:  

Cliënten die bij Amarant wonen (met de functie verblijf en behandeling) en onder de medische dienst 

van Amarant vallen, worden gevaccineerd door artsen die werkzaam zijn bij Amarant. Vaccineren van 

cliënten gebeurt dus onder supervisie van onze eigen artsen (AVG’s: Arts Verstandelijke Gehandicapten).  

De huisartsen zullen de cliënten vaccineren die bij hun praktijk zijn ingeschreven (en die dus niet onder 
de medische dienst van Amarant vallen).  

Zodra meer informatie over de concrete uitvoering en het tijdspad van de vaccinatie voor bewoners van 
instellingen bekend is, zullen wij deze delen. 

Voor vrijwilligers en verwanten: 
Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen de doelgroep van zorgmedewerkers. Vrijwilligers en 
mantelzorgers vormen geen aparte groep in de vaccinatiestrategie. Zij ontvangen een uitnodiging 
wanneer de (leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie. 
 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4168
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4288
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4288
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4289
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Wanneer zijn we klaar met vaccineren? 
Dat is op dit moment nog niet te zeggen en is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid (hoeveel en 
wanneer) van de vaccins en de geschiktheid van de vaccins voor verschillende doelgroepen. 
 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4665
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4665
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Is een vaccinatie tegen het coronavirus verplicht? 
Nee. Op grond van artikel 11 van de Grondwet heeft elke burger het recht om zelf te bepalen wat er met 
zijn lichaam gebeurt. Verplicht vaccineren is iets wat de overheid dus niet (zomaar) van een burger kan 
eisen. Minister De Jonge heeft aangegeven dat (vooralsnog) geen wettelijke verplichting tot vaccinatie 
tegen het coronavirus zal worden ingevoerd in Nederland. 
 

Is er toestemming vereist om te mogen vaccineren? 
Vaccinatie is niet verplicht. De toestemming van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger (bij 
wilsonbekwaamheid van de cliënt) voor vaccinatie wordt nu uitgewerkt.  

De cliënt ontvangt voor de vaccinatie een uitnodigingsbrief met daarbij een toegankelijke en 
begrijpelijke infographic (ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de zorgorganisaties). Deze 
infographic wordt gebruikt voor het informeren van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.  

De toestemming voor vaccinatie mag mondeling gegeven worden, en zal schriftelijk worden 
geregistreerd. Zonder toestemming vindt er dus geen vaccinatie plaats. 

Amarant zorgt ervoor dat tijdig goede en begrijpelijke communicatiemiddelen beschikbaar zijn voor 
cliënten en verwanten over het vaccinatieproces.  
 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4170
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4380
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Is het coronavaccin wel veilig? 
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en 
betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) 
samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn 
goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de 
veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Zorgvuldigheid gaat binnen Amarant vóór snelheid. De 
veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. 

Voor meer informatie zie ook: Vragen over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en 
bijwerkingen | Rijksoverheid.nl 
 

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren? 
Het Europese medicijnagentschap (EMA) en de Nederlandse medicijnautoriteit (CBG) beoordelen of een 
vaccin tegen corona veilig is. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Voor een coronavaccin gelden dus 
dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. De ontwikkeling van een coronavaccin gaat sneller dan 
normaal. Dat komt onder meer doordat: 

 Wereldwijd tegelijk wordt gewerkt aan verschillende coronavaccins en kennis hierover wordt 
gedeeld. 

 Onderzoekers verschillende onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren in plaats van na elkaar. Dat 
scheelt tijd. 

 Onafhankelijke medicijnautoriteiten extra mensen inzetten en ook tussentijdse resultaten 
beoordelen. 

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. Klik hier om dat te bekijken.   

Voor meer informatie zie ook: Vragen over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en 
bijwerkingen | Rijksoverheid.nl 

Als ik besluit me te laten vaccineren, mag ik dan zelf de fabrikant kiezen? 
Nee, je kunt niet zelf de fabrikant kiezen. Het kabinet kijkt op basis van (internationale) adviezen of én 
welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. 

Kan ik mij laten vaccineren als ik zwanger ben? 
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 COVID-19 
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. 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4290
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4169
https://youtu.be/nWC0loLNd4k
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4291
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4707
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Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger waren, worden zorgvuldig 
gemonitord door Bijwerkingencentrum Lareb. 

Het vaccin is erg snel geproduceerd, is het wel betrouwbaar? 
Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere 
vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook 
voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter 
zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). 
 
 
Is er kans op bijwerkingen? 
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. Het kan ook zijn dat 
er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.  
 
Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt meldingen van mogelijke bijwerkingen. Deze worden beoordeeld 
door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarnaast wordt in een grote kennisbank 
(ACCESS) de werkzaamheid en veiligheid in Europa bijgehouden. 

Zie ook: 

 Bijwerkingen melden | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl) 
 Informatie over COVID-19 (lareb.nl) 
 Vragen over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen | Rijksoverheid.nl 

 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4292
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4293
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-bijwerkingen-melden
https://www.lareb.nl/image-widget/informatie-over-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-coronavaccinatie-veilig-en-betrouwbaar
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Hoe bereidt de overheid zich voor op de vaccinatie? 
De overheid bereidt zich voor op de vaccinatie tegen het coronavirus door bijvoorbeeld ruimte te maken 
voor het opslaan van de vaccins en extra vriezers te kopen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) koopt speciale vriezers voor het bewaren van coronavaccins, ook op -80°C. 
Ook heeft het RIVM veiligheidsnaalden en spuiten gekocht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) maakt afspraken met verschillende organisaties over: 

 transport en beveiliging van vaccins; 
 locaties voor het opslaan van vaccins; 
 de organisatie van het vaccineren zelf. 

 

Hoe bereidt Amarant zich voor op de vaccinatie? 
Er is een werkgroep voor de vaccinatie binnen Amarant. Vanuit deze projectgroep wordt gekeken naar: 

 Vaccinatiestrategie 
 Informatievoorziening en registratie 
 Communicatie 
 Ethiek en juridische aspecten 
 Logistiek 

We kunnen voortbouwen op de (logistieke) structuur en kennis die de afgelopen maanden binnen 
Amarant is opgebouwd rond teststraat/sneltesten en griepvaccinatie. De beschikbaarheid van een eigen 
apotheek, medische dienst, EVA-team en BGZ zorgt voor hoogwaardige professionele kennis en deze kan 
worden ingezet voor vaccinatie. De aanmeld en registratiemogelijkheden voor medewerkers zijn al 
gereed.  

Voor cliënten is dit afhankelijk van aanvullende richtlijnen. We volgen het beleid van de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Als de plannen voor vaccineren concreter worden, legt Amarant 
het voorstel voor aan onze werkgroep vaccinatie waarin artsen en andere inhoudelijke inhoudelijk 
experts vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk betrekken we hier ook de medezeggenschap (cliëntenraden en 
ondernemingsraad) bij. 

 

 

 

 

 

https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4173
https://ons.amarant.nl/over-het-coronavirus/coronavaccin/veelgestelde-vragen-over-het-coronavaccin#faq-item-4174

