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Voor velen van u is het al duidelijk: de Covid-vaccinatie voor bewoners van Herfstzon is 

gepland. Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordigers hebben hierover bericht gehad. Het 

is goed nieuws dat iedereen positief tegenover de vaccinatie staat.                                                      

De toestemmingsformulieren zijn (bijna) allemaal binnen.  

Donderdag 28 januari is het zo ver; tussen 9.00 en 17.00 uur proberen we alle bewoners te 

vaccineren. Dit doen we met een eigen deskundig vaccinatieteam, van Big-geregistreerde 

Verpleegkundigen en Verpleegkundigen in opleiding, onder supervisie van een Specialist 

Ouderengeneeskunde. Natuurlijk zijn er een paar ondersteuners om ook de gehele logistiek 

die dag, prettig en zorgvuldig te laten verlopen. 

De meeste bewoners krijgen zelf een uitnodiging met daarin een tijdsblok waarbinnen ze 

worden opgehaald voor de vaccinatie. De meeste vaccinaties vinden plaats in het Restaurant 

van Herfstzon, dat deze dag Prikpost heet. De bewoners worden gehaald en gebracht.          

Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk onderweg zijn of op de prikpost. De Covid-

maatregelen blijven immers van kracht: alle Persoonlijk Beschermende Maatregelen, 

hygiëne voorschriften en 1,5 meer afstand bewaren! Alleen op het moment van vaccinatie 

kan dat even niet, maar daar hebben we weer onze beschermende middelen voor. 

Tussen 11.30 en 13.30 uur wordt een aantal bewoners op hun eigen kamer of in de 

huiskamer bezocht voor vaccinatie, omdat dit rustiger voor hen is. 

U begrijpt dat deze vaccinatiedag veel voorbereiding kost en dat doen we professioneel. De 

Verpleegkundigen hebben allemaal een speciale e-learning gedaan en we gaan zorgvuldig 

om met de eisen waaraan voldaan moet worden. 

Om onnodige drukte in Herfstzon te voorkomen, vragen we u die dag niet op bezoek te 

komen. Ook de vrijdagochtend 29 januari moet vrij blijven van bezoek. Dit is namelijk een 

uitloopochtend voor het vaccinatieteam, mochten niet alle vaccinaties op de 28ste gegeven 

kunnen worden. 

 

Donderdag 28 januari: Covid-vaccinatie voor bewoners van Herfstzon 

         Tijdens de vaccinatiedagen is geen (familie)bezoek mogelijk 
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Dat we na de eerste vaccinatie niet gelijk kunnen versoepelen met maatregelen spreekt 

inmiddels voor zich. We zijn landelijk stap voor stap bezig toe te werken naar een hogere 

bescherming tegen Covid en hopelijk in de loop van dit jaar te kunnen versoepelen naar 

meer vrijheid en nabijheid. Maar dat duurt nog even. Als u daarover vragen heeft, mail ze 

mij dan graag, dan kan ik daar in de volgende nieuwsbrief aandacht besteden. Uw vraag is 

misschien gelijk aan de vraag van anderen. 

Als alles gaat zoals we hopen, dan vindt de 2e vaccinatie van bewoners plaats op donderdag 

18 februari. Het vaccin is ook al besteld voor deze 2e dag, maar het blijft even afwachten of 

de tussenperiode van 3 weken aangehouden wordt, of dat er een langere tussenperiode tot 

het tweede vaccin gaat gelden.                                                                                                             

Voor de tweede vaccinatie ontvangen de bewoners ook weer een bericht op welke dag en 

tijd dit plaatsvindt. 

Heeft u vragen of suggesties voor (de teamleden van) Herfstzon, of heeft u een idee voor 

een volgende nieuwsbrief? Wij lezen graag uw e-mail.                                                                      

Stuur deze dan aan Stella Broeks, Regisseur via  s.broeks@herfstzongoor.nl  

         Vragen of suggesties voor het team van Herfstzon? 

        Maatregelen blijven nog een tijd van kracht 
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