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AANLEIDING
De pandemie die we beleven trekt diepe sporen. Met name kwetsbare doelgroepen ondervinden
ernstige gevolgen van een coronabesmetting. De beschikbare beschermingsmiddelen worden
binnenkort uitgebreid met vaccins. Het plan van de overheid is om allereerst zorgmedewerkers die
kwetsbare groepen verzorgen te vaccineren. Daarna zullen verpleeghuisbewoners en kwetsbare
ouderen aan de beurt komen en vervolgens wordt per leeftijdsgroep de rest van de bevolking
uitgenodigd voor vaccinatie.
Er zijn verschillende meningen over het gebruik van vaccins. Onder christenen bestaan gewetensbezwaren tegen het gebruik van vaccins. Daarnaast spelen er ook - bij een groter deel van de bevolking
- vragen over de veiligheid, werking en herkomst van vaccins. Deze vragen leven vooral rondom het
coronavaccin, aangezien dat een nieuw soort vaccin is.
Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat bestuurders van meerdere reformatorische
zorgorganisaties met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de manier waarop we omgaan met
coronavaccinatie. In deze notitie vindt u de richting die we als zorgorganisaties met elkaar delen.
Zorgorganisaties die bij deze gesprekken aanwezig waren, zijn: Salem, RST Zorgverleners, Zorggroep
Sirjon, Cedrah, Zorgcentrum Anker, Schutse Zorg Tholen, RMU en NPV. Door de zorgorganisaties is een
gezamenlijke notitie opgesteld. De informatie in dit document is afgeleid van deze notitie.
Dit document bevat de beleidskeuze van het Anker/Avondrust. Eerst worden een aantal overwegingen
(waarden, ethische aspecten) beschreven en vervolgens hoe we als organisatie hiermee omgaan en
welke keuzes we daarin maken. Dit document, gericht aan de bewoners en 1e contactpersonen van
het Anker en Avondrust, is tot stand gekomen na consultatie van de adviesraden en de aan ons
verbonden kerken.
OVERWEGINGEN BIJ CORONAVACCINATIE
Afhankelijkheid
Als christenen zijn wij in alles afhankelijk van God en laten we ons leiden door Zijn Woord. Een christen
leeft in het besef dat ziekte en gezondheid niet toevallig zijn, maar in Gods hand liggen. Hij geeft het
goede en laat het kwade toe. Ziekte confronteert ons met de broosheid en eindigheid van het leven.
Als gevolg van de zonde overkomt ons velerlei tegenspoed en kruis. Als we dit erkennen mogen we
ook weten dat God in Zijn goedheid nog middelen ter genezing geeft.
Verantwoordelijkheid
Als zorgorganisatie dragen wij verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welbevinden van onze
bewoners. Deze verantwoordelijkheid weegt zwaar tijdens deze pandemie die juist onze kwetsbare
ouderen raakt. Ook hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het
welzijn van onze medewerkers. Medewerkers moeten in goede en veilige omstandigheden zorg
kunnen verlenen. Iedere burger draagt indirect deze verantwoordelijkheden mee. Dat geldt ook voor
alle zorgverleners, bewoners of hun vertegenwoordigers, vrijwilligers en mantelzorgers.
Die verantwoordelijkheid vraagt om een bewuste keuze voor of tegen vaccinatie in het licht van de
huidige pandemie. Het is een persoonlijke keuze die tegelijkertijd gevolgen kan hebben voor mensen
om u heen.

Respect
Christenen maken verschillende keuzes over vaccinatie met in gedachten Gods voorzienigheid. De één
durft/wil zich niet laten vaccineren uit ontzag voor Gods Vaderlijke zorg. De ander ziet in
vaccinatie een geoorloofde voorzorgsmaatregel, waar dankbaar gebruik van mag worden gemaakt. De
vrijheid die elke burger van Nederland heeft om wel of niet te kiezen voor vaccinatie, is een groot
goed. Iedere keuze die in biddend opzien is genomen, vraagt om respect, verantwoordelijkheid en
acceptatie.
HOE GAAT ANKER/AVONDRUST OM MET VACCINATIE TEGEN CORONAVIRUS?
Informeren
We vinden het belangrijk om zowel onze medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 1e contactpersonen
van de juiste informatie te voorzien om een weloverwogen persoonlijke keuze te maken inzake wel of
niet vaccineren. De keus voor wel of niet vaccineren is een keuze die niet alleen uzelf aan gaat, maar
ook uw directe naasten en medebewoners. Een vaccin heeft in de huidige pandemie als doel een
bepaalde vaccinatiegraad te bereiken, waardoor groepsimmuniteit ontstaat en er uiteindelijk minder
besmettingen optreden.
Appelleren
De keuze die u maakt heeft gevolgen voor uzelf, uw naasten en de gemeenschap van kwetsbare
bewoners binnen het Anker en Avondrust. Daarom roepen we een ieder op om biddend een
weloverwogen eigen keuze te maken in het licht van de huidige pandemie, die grote gevolgen heeft.
Denkt u er alstublieft goed over na en bespreek uw keuze met uw behandelend arts. Welke keus u
ook maakt, wij zullen deze respecteren.
Als zorginstelling geven we ook ruimte aan bewoners en medewerkers die op basis van hun geweten,
kiezen om zich niet te laten vaccineren. Ons beleid is hierin niet veranderd. We blijven zoeken naar
manieren waarop gewetensbezwaarden toch veilige zorg kunnen verlenen en ontvangen. Dat geldt
ook voor bewoners en medewerkers die dit niet doen om andere bezwaren.
Geen vaccinatieplicht en geen verandering in het bieden van de zorg
Nederland kent geen vaccinatieplicht. Toch zijn indirecte vormen van dwang niet helemaal uitgesloten.
Deze vormen kunnen directer en meer dwingend worden als de vaccinatiegraad te laag blijft. Wij willen
zoveel mogelijk voorkomen dat door u dwang om te vaccineren ervaren wordt. Mede om deze reden
gaan wij niet bijhouden wie van onze medewerkers wel of niet gevaccineerd is, dit mag ook niet vanuit
de privacywetgeving. Van u als bewoners is dit wel bekend, als u kiest voor vaccinatie wordt dit
vastgelegd in uw medisch dossier. Wij zullen onze uiterste best doen om bij het verlenen van zorg geen
onderscheid te maken tussen wel of niet gevaccineerde medewerkers en bewoners. Zo kan elke
bewoner gewoon in de huiskamer blijven komen. De zorg blijft doorgaan, zoals we dat op dit moment
gewend zijn, met het gebruik van PBM (persoonlijk beschermende middelen), door zowel wel als niet
gevaccineerde medewerkers en waar mogelijk 1.5 meter afstand. Iemand die gevaccineerd is, is
namelijk zelf beschermd tegen het virus, maar het is nog onduidelijk of diegene het virus dan ook niet
over kan dragen aan iemand anders. Pas wanneer blijkt dat vaccinatie in hoge mate beschermt tegen
de verspreiding van het virus (voldoende hoge vaccinatiegraad), kan het zijn dat de richtlijnen vanuit
de overheid inzake de maatregelen, zoals gebruik PBM, isolatie en quarantaine, aangepast worden.

SAMENVATTING
Notitie vaccineren (inenten) tegen Corona voor bewoners
Door de komst van een vaccin tegen Corona kunnen er veel vragen ontstaan. U
kunt zich afvragen of u zich wel mag laten vaccineren, daar wij ons in alles
afhankelijk weten van God. Binnen het Anker/Avondrust hebben we daar ook
over nagedacht. Wij gaan u niet vertellen of u zich wel of niet moet laten
vaccineren. Wel vragen we u om over deze keuze goed na te denken. Uw keuze
heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor de andere bewoners, de
medewerkers en uw naasten.
We vinden het belangrijk dat, welke keus u ook maakt, hier respectvol mee
wordt omgegaan. Wij vragen dat ook van u, als andere bewoners of
medewerkers andere keuzes maken. Wanneer u vragen hebt of u zich vanuit
geloofsovertuiging mag laten inenten kunt u dit bespreken met iemand uit uw
kerkelijke gemeente. U mag dit uiteraard ook doen met de medewerkers van de
zorg of in het Anker met onze pastoraal medewerker de heer M. van Dam. Heeft
u vragen of de vaccinatie veilig is voor uw gezondheid, dan kunt u deze vragen
stellen aan uw Eerstverantwoordelijk Verzorgende. Hij/zij kan dan met u
meedenken of het nodig is een gesprek te regelen met uw behandelend arts.
Als u zich wilt laten vaccineren, dan zit bij dit pakketje een formulier dat u
daarvoor in kunt vullen en aan de medewerkers van de zorg kunt afgeven. Wij
vragen u om dit voor vrijdag 22 januari week te doen. Wij zullen er dan voor
zorgen dat u kunt worden gevaccineerd. U hoeft voor het vaccineren niet te
reizen, dit gebeurt in het Anker/Avondrust.
Als u nog behandeling krijgt van uw eigen huisarts, dan hoeft u nu nog niets te
doen. Uw huisarts zal contact met u opnemen of u wilt worden ingeënt of niet.
U kunt er wel alvast over nadenken.
Wanneer u niet gevaccineerd wil worden, dan hoeft u niets te doen.
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de beslissing die u moet nemen.

