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Leeswijzer mini-wegwijzer vaccineren corona voor 
verpleeghuizen   
 
 

Aanleiding  

Waardigheid en Trots op locatie heeft in het najaar de corona wegwijzer ontwikkeld voor verpleeghuizen. Het idee 

van de corona wegwijzer is dat organisaties zelf snel in beeld kunnen brengen wat ze wel of niet goed geregeld 

hebben en waar ze meer informatie over de specifieke thema’s kunnen vinden. Dit is dus een tool op organisatie 

niveau dat antwoord geeft op de vraag: hebben we de belangrijkste zaken goed geregeld. Deze wegwijzer wordt 

continu geüpdatet met de laatste kennis en ontwikkelingen.   

Nu is de wegwijzer aangevuld met een miniwegwijzer rond richtlijnen en bronnen over vaccineren, vooral gericht op 

het vaccineren van cliënten in het verpleeghuis of kleinschalige woonzorgorganisatie. Het vaccineren van 

medewerkers wordt grotendeels door andere partijen geregeld. Daar gaat deze miniwegwijzer niet over. 

Doel 

De miniwegwijzer geeft snel een overzicht van de hoofdthemas rond het vaccineren bij corona van cliënten in het 

verpleeghuis of woonzorglocatie. Het geeft eveneens de kernbronnen op overzichtelijke wijze weer. Het is een 

hulpmiddel bij het snel in beeld brengen van de stand van zaken rond vaccineren nu in jouw verpleeghuis of 

kleinschalige woonzorgorganisatie.   

Doelgroep 

Alle betrokkenen bij het organiseren en uitvoeren van de vaccinaties, met name corona teams. 

Werkwijze 

. ervan uit dat het gaat om een intern proces in de organisatie. In de miniwegwijzer onderscheiden we drie fases 

voor een goede uitvoering van de vaccinaties. Aan de hand van criteria kun je beoordelen of je die zaken hebt 

geregeld. Deze fases onderscheiden we: 

1. Voorbereiding en logistiek 

 

2. Uitvoering van het vaccineren conform richtlijnen 

 

3. Communicatie rond vaccineren 

Evaluatie 

De miniwegwijzer rond vaccineren is nieuw en  er zijn regelmatig  nieuwe ontwikkelingen. Deze tool wordt 

regelmatig geupdate met de nieuwste kennis en ontwikkelingen.  

We stellen het ook op prijs om feedback en opmerkingen te ontvangen, zodat we het instrument kunnen 

verbeteren. Mail hierover met J.mast@vilans.nl 

 
Op de site www.waardigheidentrots.nl/corona staat meer informatie over de wegwijzer en andere ondersteuning die wij bieden.  
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