
 

 

Het is belangrijk dat je je aan de afspraken houdt. Deze veranderingen beschermen elkaar 

zoveel mogelijk. Ze zorgen ervoor dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt. Het kan ingrijpend 

voor je zijn. We begrijpen dit.  

Heb je zorgen of vragen, bespreek dit altijd met je behandelaar of begeleider.  

 

Bekijk ook de informatiefolder. Vraag je begeleider of behandelaar ernaar.  

 

Vaccinatie 
Branchevereniging Valente gaat de vaccinatie regelen voor bewoners van onze 
woonvoorzieningen, om de veiligheidsvoorschriften goed te kunnen opvolgen. Er zijn namelijk 
strengere vervoersregels en er zijn verschillende vaccins voor verschillende doelgroepen en 
momenten. Deze situatie is landelijk gaande. 

Zodra bekend is wanneer de vaccinatie start, ontvang je daar informatie over. Je krijgt dan ook een 
uitnodiging. In sommige regio’s (waaronder Beekbergen en Harderwijk) nemen huisartsen al 
initiatief in het vaccineren. IrisZorg heeft ook in andere regio’s contact met huisartsen, GGD’s en 
Valente. Zodra er meer bekend is, ontvang je meer informatie. 

Avondklok  
We wachten de uitspraak van de rechter in het hoger beroep af. Maar tot die tijd blijft de avondklok 

gelden. De oproep vanuit de overheid is: 
- Blijf zoveel mogelijk thuis.  
- Ontmoet zo min mogelijk mensen.  
- Blijf je aan de geldende maatregelen te houden.  

Dit doen we om zo snel mogelijk onze vrijheden terug te krijgen, op een veilige manier. 

Het coronavirus is nog niet onder controle.  

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari tot 3 maart 4:30 uur een avondklok. Dat 

betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.  

Coronamaatregelen gelden ook na vaccinatie 
Ben je gevaccineerd? Dan is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na besmetting met 

corona. Het is nog niet bekend of iemand na vaccinatie het virus toch kan verspreiden. Daarom 

gelden voor gevaccineerde personen voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet 

gevaccineerd zijn.  

Vaccineren, laat je goed informeren 

Het is je eigen keuze om je te laten vaccineren, zorg dat je goed bent geïnformeerd. Bekijk onze 

website: www.iriszorg.nl/vaccinaties-binnen-iriszorg en zie daar bijvoorbeeld de korte films van 

Steffie en immunoloog Marjolein van Egmond.  
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Heb je vragen of twijfels over het vaccineren? 
Praat erover met je naaste familie of vrienden, met je zorgverlener of bespreek het met je huisarts. 

Of bel met 0800 1351, dit is het algemene publieksinformatienummer van de Rijksoverheid. 

Kijk ook op coronavaccinatie.nl of op https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden. 

 

Gesprekken 

We blijven zorgvuldig afwegen welke vorm van contact het beste bij je past. Dit kan face to face, 

digitaal of een combinatie van beiden.  

 
Klachten  
Ontwikkel je klachten of ben je positief getest nadat je een afspraak hebt gehad? Neem dan 

contact op met je behandelaar/begeleider. 
 
Woon je bij ons? 
Dan mag je één bezoeker per keer ontvangen. Kijk of je buiten kunt afspreken en bijvoorbeeld een 

wandeling kunt maken.   

 

 

Deze regels blijven gelden 

- Blijf thuis als je klachten hebt 

- Houd 1,5 afstand 

- Geef geen handen  

- Was je handen vaak  

- Hoest en nies in de elleboog 

- Vermijd drukte 

- 70+ en/of kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig.  

- Blijf zoveel mogelijk thuis 

- Ontvang thuis maximaal 1 persoon, beperk je contacten  

- Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. 

- Draag een mondkapje op openbare plekken, ook bij ons in de wachtruimte en de gangen. 

In de spreekkamer mag het mondkapje af. 

http://www.coronavaccinatie.nl/
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

