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Vraag: 

Welke medewerkers behoren in de vaccinatiestrategie tot de 
medewerkers in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, de 
wijkverpleging en de Wmo-ondersteuning? 

Antwoord:  

Binnen de vaccinatiestrategie komen volgtijdelijk de volgende 
groepen zorgmedewerkers in aanmerking om als eerste 
gevaccineerd te worden: 

• Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor 
ouderen: tot deze groep medewerkers behoren alle 
zorgmedewerkers die zorg leveren in direct contact met 
cliënten. Hieronder vallen niet: faciliterende en 
ondersteunende medewerkers, zoals bijv. schoonmakers 
en medewerkers die maaltijden, koffie e.d. serveren. 
Gehandicaptenzorg: tot deze groep medewerkers 
behoren alle zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg 
die zorg en ondersteuning leveren in instellingen (jeugd en 
volwassenen), bij cliënten thuis of tijdens dagbesteding 
(activiteitenbegeleiding). Hieronder vallen niet: 
faciliterende en ondersteunende medewerkers zoals bij 
verpleeghuiszorg aangegeven. 

• Wijkverpleging en Wmo ondersteuning: tot de groep 
medewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning 
behoort: 

 Het zorgpersoneel dat verpleging (inclusief de 
kinderverpleegkundige in de thuissituatie), 
verzorging of huishoudelijke hulp, inclusief 
maaltijdondersteuning, biedt bij en aan (ook de 
oudere) cliënten thuis.  

 Medewerkers van dagbesteding voor dementerende 
ouderen (voor zover deze niet onder de eerste twee 
bovenstaande groepen vallen).  

 

• Het gaat in alle groepen om zorgmedewerkers van 18 jaar 
en ouder inclusief stagiaires, leerlingen, uitzendkrachten 
en ZZP’ers die voor een zorgaanbieder werken. 
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• Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze 
groepen (zorg)medewerkers.   

• Over de vaccinatie van ZZP’ers die niet voor een 
zorgaanbieder werken zal binnenkort duidelijkheid worden 
gegeven. 

Nota bene!; Medewerkers kunnen pas een afspraak met de 
GGD maken nadat zij een persoonlijke uitnodigingsbrief hebben 
ontvangen van hun werkgever. 

Bij Wmo ondersteuning gaat het hier niet om:  

• Medewerkers van maatwerkvoorzieningen thuis voor 
ouderen en mensen met GGZ problematiek of 
psychosociale problematiek, m.u.v. huishoudelijke hulp, 
verzorging of maaltijd ondersteuning. 

• Medewerkers van dagbesteding en/of dagopvang 
(welzijnswerk ouderen) voor niet-dementerende ouderen 
en mensen met GGZ-problematiek en of psychosociale 
problematiek. 

• Ambulante medewerkers beschermd wonen niet zijnde 
medewerkers beschermd wonen in een intramurale 
setting. 

• Medewerkers van de maatschappelijke opvang. 
• Medewerkers van (gemeentelijke) wijkteams. 
• Medewerkers in het doelgroepenvervoer in het kader van 

(gemeentelijke) voorzieningen.  
• Medewerkers van Veilig Thuis. 

De bovenstaande groepen zorgmedewerkers behoren in het 
kader van de vaccinatiestrategie tot de groep “overige 
zorgverleners”.  

• Intramurale GGZ zorg: De zorgmedewerkers die cliënten 
verzorgen die vallen onder een hoog risicogroep in: 

 
 medisch-specialistische centra voor behandeling en 

verpleging met overnachting, specifiek gericht op 
ziektebeelden van psychische aard, zoals algemeen 
psychiatrische  ziekenhuizen, kinder-  en 
jeugdpsychiatrische klinieken en anorexiazorg;  
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 klinieken voor behandeling van en verpleging van 
verslaafden met overnachting (verslavingsklinieken); 

 instellingen voor verzorging en begeleiding in een 
beschermde woonomgeving (BW) van psychiatrische 
patiënten met psychosociale problemen en 
verminderde zelfredzaamheid (jeugd en 
volwassenen); 

 psychiatrische dag- c.q. nachtbehandeling van 
psychiatrische patiënten en autisten (jeugd en 
volwassenen); 

 behandelcentra met overnachting van mensen die 
een misdrijf hebben gepleegd (of dreigen te plegen) 
voor psychiatrische stoornissen, zoals forensisch-
psychiatrische klinieken, Tbs-inrichtingen, RIBW's 
(Regionale  Instellingen  voor  Beschermd Wonen). 

Nota bene!; Medewerkers in de intramurale GGZ zorg kunnen 
pas een afspraak maken nadat zij worden opgeroepen door hun 
werkgever. 

 


