
Aimee, bestuurslid van Pameijer: “Ik laat me vaccineren. Weet jij al wat je 
doet?”
Het vaccineren in Nederland is gestart. Daar zijn we blij om. Pameijer ziet het 
vaccineren als een grote stap vooruit. We werken hard aan het voorbereiden 
van de vaccinaties voor cliënten. En ondersteunen cliënten en naasten in het 
maken van een weloverwogen keuze.

https://youtu.be/sk4Oly6SlaQ


Speciaal themanummer #vaccinatie
Deze digitale nieuwsbrief is een speciaal themanummer over #vaccinatie voor 
cliënten en hun verwanten. Niet iedereen krijgt deze automatisch. Meld je aan via 
www.pameijer.nl/nieuwsbrief om vanaf nu ook de digitale nieuwsbrieven van 
Pameijer of de digitale nieuwsbrief van de centrale verwantenraad GZ te ontvangen.

Wat weten we op dit moment?

De 1e groep cliënten die een vaccinatie krijgen, zijn de cliënten met een Wlz indicatie (VG 
en GGZ) die in een huis van Pameijer verblijven (inclusief VPT en PGB). Het vaccineren 
van deze groep is gestart. De uitnodigingen worden de komende weken verstuurd.

Cliënten WMO intramuraal gaan helaas NIET mee in deze 1e ronde. Omdat er niet 
voldoende vaccins zijn. Dit heeft de overheid bepaald.

http://www.pameijer.nl/nieuwsbrief


Wanneer je als intramurale WMO cliënt wel aan de beurt bent, durven we niet te zeggen. 
De informatie verandert nog te snel. Als we wel een betrouwbare startdatum hebben, 
vertellen we dat direct. Na de intramurale cliënten volgen o.a. de ambulante cliënten.

Huisartsen en huisartsenposten

Jouw huisarts is verantwoordelijk voor de vaccinatie en stuurt jou een uitnodiging voor het 
vaccineren. De prik krijg je zoveel mogelijk bij jou op de locatie. Soms zal je naar een 
centraal punt moeten reizen. We doen er alles aan dat het voor jou mogelijk is om je prik te 
krijgen.

Sommige mensen vinden het spannend om naar een andere locatie te gaan voor de 
vaccinatie. Of kunnen moeilijk reizen. Dan komt er zeker een prikteam naar de locatie. 
Bespreek met de begeleiding wie er bij je is als je de prik krijgt.

Het vaccin

Het vaccin voor de 1e groep is Moderna. Welk vaccin de overheid kiest voor de andere 
groepen, is nog niet zeker.

Waarom verandert de informatie soms?

Je leest op internet en hoort op tv veel over het vaccineren. En wanneer je aan de beurt 
bent. Of welk vaccin je krijgt. Soms verandert dat. Misschien vind je het verwarrend. 
Redenen waarom het plan van de overheid verandert zijn bijvoorbeeld: de goedkeuring van 
een vaccin in Nederland duurt langer, er komen meer of minder vaccins aan in Nederland. 
Het aantal mensen dat zich laat vaccineren is meer dan verwacht.

Je kunt er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om snel duidelijkheid te geven. Als we 
anderen, zoals de huisartsen en de huisartsenposten, daarbij kunnen helpen, dan doen we 
dat. Zodra er meer duidelijk is vertellen we je dat. Houd ook
www.pameijer.nl/corona/vaccinaties in de gaten!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/moderna
http://www.pameijer.nl/corona/vaccinaties


Laat jij je vaccineren?
Niels, Ronald en Freddy zijn er over uit: zij laten zich 
straks vaccineren. In dit filmpje van Pameijer Media 
vertellen ze je waarom. Ze leggen uit welke twijfels ze 
hadden en waarom ze uiteindelijk toch kiezen voor het 
vaccineren. Bekijk hier de video

VGN webinar voor cliënten en hun naasten
Veel cliënten en hun naasten zijn opgelucht dat de 
vaccinaties zijn begonnen. Toch zijn er ook nog veel 
vragen. Daarom organiseerde de Vereniging 
Gehandicapten Nederland (VGN) een webinar. Alle 
vragen, ervaringen en de antwoorden van een arts, het 
RIVM, Kans Plus én een cliënt zie je in dit webinar.

Steffie vertelt over het vaccineren
Steffie vertelt je in deze animatie wat je kunt verwachten 
als je je laat vaccineren. Bekijk hier de animatie

Er is licht aan het einde van de tunnel
Huub, voorzitter van de centrale verwantenraad GZ, 
heeft een hekel aan de mondkapjes en alles wat bij 
corona hoort. Hij kijkt er naar uit om weer alles te 
kunnen doen. Net als zijn dochters Lisa en Julia. Zijn 
oproep? Laat je vaccineren! Bekijk hier zijn vlog

Weer terug naar normaal
"Vaccineren is belangrijk. Ik ben vaak ziek geweest en 
wil geen corona. Als we ons allemaal laten vaccineren, 
dan kunnen we weer afspreken met andere mensen. Ik 
hoop dat we snel weer alles kunnen doen." Eelco 
Joosten, voorzitter van de cliëntenraad GZ Pameijer.

https://youtu.be/ROprf5M62SE
https://youtu.be/ROprf5M62SE
https://www.vgn.nl/nieuws/terugkijken-vgn-webinars-over-vaccineren
https://www.vgn.nl/nieuws/terugkijken-vgn-webinars-over-vaccineren
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
https://corona.steffie.nl/nl/#!/nl/modules/vaccinatie/959/stap-1.html
https://youtu.be/8pAFsepxvkA
https://youtu.be/8pAFsepxvkA


Professor Marjolein van Egmond geeft antwoord
Marjolein weet heel veel over het coronavaccin. Ze geeft 
in dit filmpje antwoord op de dingen waar je misschien 
over twijfelt. Zoals: Is het vaccin veilig? Wat doet het 
vaccin? Wat merk ik van de vaccinatie? Bekijk hier de 
video

Pameijer is positief over het vaccineren. Omdat het bescherming biedt. Maar 
vaccinatie blijft uiteraard echt een persoonlijke keuze. Vrije keuze vinden we 
belangrijk. Daarom praten we open en met aandacht voor elkaar over de 
coronavaccinatie.

Alexandra, Didi, Marleen en Mirjam vormen het team die vragen van cliënten en verwanten 
over vaccinatie beantwoorden. En zij begeleiden ook de groepsgesprekken over dit 
onderwerp. Je komt hen tegen in de online Huiskamers en ze beantwoorden de e-mails. 
Hieronder stellen ze zich graag aan je voor.

Alexandra
Ik ben kinderarts bij Pameijer en help als

Mirjam
Ik werk als ervaringsdeskundige bij

https://youtu.be/nWC0loLNd4k
https://youtu.be/nWC0loLNd4k


arts het Medisch Team. Ik beantwoord 
medische vragen en geef uitleg over het 
vaccineren.

Pameijer en help het Medisch Team. 
Iedereen heeft vrije keuze. Ik geef 
informatie om die keuze zo goed mogelijk 
te kunnen maken. Daarbij kan ik je 
helpen.

Didi
Ik ben Arrangeur Jeugd bij Pameijer en 
help als adviseur het Medisch Team. Heb 
je vragen over het coronavirus en het 
vaccineren? Dan help ik je met informatie. 
Ik beantwoord bijvoorbeeld in dit filmpje 
jullie vragen over het vaccineren.

Marleen
Ik ben coördinerend ervaringsdeskundige 
bij Pameijer en help het Medisch Team. Bij 
de groepsgesprekken is respect belangrijk. 
Daar help ik bij en ik zorg dat iedereen aan 
de beurt komt.

https://youtu.be/FG-iODOvOw0
https://youtu.be/FG-iODOvOw0


Vragen over het vaccin
Pameijer Media stelt in dit filmpje met 
Arnold en Didi de vragen over het 
vaccin die we allemaal willen weten. Didi 
vertelt hoe het vaccin werkt en wat je er 
van merkt. Arnold legt uit waarom 
Pameijer het vaccineren zo belangrijk 
vindt: je doet het voor jezelf en voor de 
ander.
Vragen over het vaccineren
Inge van het Medisch Team vertelde
in Goedemorgen Pameijer hoe het gaat 
met de voorbereidingen op de vaccinatie. 
Inge geeft ook een aantal praktische tips 
en adviezen als je medische vragen hebt.

Informatie mogelijkheden
Er is op veel plekken informatie te vinden 
over het vaccineren. We hebben de 
belangrijkste informatie verzameld op 
www.pameijer.nl/corona/vaccineren. 
Bezoek deze regelmatig om op de 
hoogte te blijven over hoe, waar en vanaf 
wanneer het vaccineren gaat verlopen.

Een besluit nemen kan lastig zijn. Wil je met iemand over vaccineren praten? Bijvoorbeeld 
met een arts, een ervaringsdeskundige of iemand van het Medisch Team van Pameijer?
Dat kan:

Iedere woensdag tussen 14.00 en 15.30 uur (alleen) 
Iedere donderdag tussen 19.00 en 20.30 uur (in een groep)

Meld je aan via veilig@pameijer.nl. Kan je dan niet? Niet getreurd, mail dan naar 
veilig@pameijer.nl. En maak een afspraak. Je kunt ook je vragen op elk tijdstip mailen.

Succes met jouw keuze!

Praat en vraag mogelijkheden

https://youtu.be/FG-iODOvOw0
https://youtu.be/qpHVJN8-LkM
https://youtu.be/qpHVJN8-LkM
http://www.pameijer.nl/corona/vaccineren
http://www.pameijer.nl/corona/vaccineren
mailto:veilig@pameijer.nl
mailto:veilig@pameijer.nl
https://youtu.be/FG-iODOvOw0


Online huiskamer voor een individueel gesprek 
Iedere woensdag tussen tussen 14.00 - 15.30 uur

Online huiskamer voor een groepsgesprek 
Iedere donderdag van 19.00 - 20.30 uur

 
Heb jij een goed idee voor de nieuwsbrief?

Een oproep, een tip, wil jij ook graag iets delen of bijdragen? 
Dan horen we dat graag. Neem contact op met:

nieuwsbrief.dichterbij@pameijer.nl 

Meer Pameijer? Volg ons op:

Pameijer YouTube Twitter

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link: afmelden

mailto:nieuwsbrief.dichterbij@pameijer.nl
https://pameijer.nl/
https://pameijer.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCzwBQ4L7QGsApx6ETg7BaFQ
https://www.youtube.com/channel/UCzwBQ4L7QGsApx6ETg7BaFQ
http://www.twitter.com/https://www.youtube.com/user/pameijerTV
http://www.twitter.com/https://www.youtube.com/user/pameijerTV
https://pameijer.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=961b4e5a6a2d287c532eb3d75&id=d87b46baf9&e=[UNIQID]&c=b4a7c6d76c



