
 

 
 

 

 

 

 

 

Update Corona persconferentie, 12-01-2021  

en aanvullende informatie 

 

 

Beste collega’s, 

 

Gisteravond was er weer een persconferentie inzake Corona en we willen jullie graag op de 

hoogte brengen van de maatregelen, wijzigingen en de lockdown. 

 

De huidige lockdown is met drie weken verlengd t/m 9 februari. Op dinsdag 2 februari volgt een 

nieuwe persconferentie waarin wordt gesproken over verlenging / versoepelingen. 

 

Belangrijke wijzigingen: 

- Op middelbare scholen is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden van 

medeleerlingen. 

- De regering onderzoekt of basisscholen en de kinderopvang mogelijk eerder open 

kunnen vanaf 25 januari. 

- De regering onderzoekt of het instellen van een avondklok bij zou kunnen dragen aan de 

bestrijding van Corona. Zij vragen hiervoor een spoedadvies bij het OMT. 

 

Wat betekent dit voor MEEVivenz? 

 

De huidige maatregelen worden met 3 weken verlengd. Hieronder zetten we ze nog even op een 

rijtje: 

 

- We werken allemaal thuis tenzij… 

- Groepswerk en trainingen gaan niet door t/m 9 februari 2021. Indien mogelijk kunnen 

deze online plaatsvinden. 

- We reizen niet onnodig. 

- De buurthuizen en wijkteams mogen open blijven voor kwetsbare groepen in overleg met 

de gemeente en lokale manager. 

- Aangezien we een cruciaal/vitaal beroep uitoefenen blijft het afwegingskader van kracht 

https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2021/01/Afwegingskader-fysieke-contact-

MEE-Vivenz-12-01-2021.docx 
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Update Tijdschema en Vaccinatieplanning 
Naar aanleiding van de persconferentie en de brief die minister De Jonge naar de kamer heeft 

gestuurd, is er ook een nieuwe versie van het beoogde tijdschema en de planning van de 

vaccinatiestrategie beschikbaar. In deze schema’s worden doelgroepen, planning van vaccinaties 

en de vaccins schematisch weergegeven. 

 

Talkshow 

Daarnaast kreeg ik vandaag een linkje toegestuurd met een talkshow waarin veel voorkomende 

vragen over het vaccineren en het vaccin beantwoord worden. Het filmpje duurt ongeveer 35 

minuten en zeker de moeite waard om even te bekijken 

(https://youtu.be/bQu1KNYsVKo) 

 

Webinar 

Vanavond is er een webinar over (veel!) zorgprofessionals van medischescholing.nl (ism LHV en 

NHG) en is hier te vinden: 

13 JAN 20:00 LIVE UITZENDING | COVID-19-vaccin: informatie voor zorgprofessionals. 

(medischescholing.nl) 

 

- Mag een gevaccineerde collega met verkoudheidsklachten gewoon werken? 

- Wat is de verwachte effectiviteit van de vaccins? 

- Zijn er platforms of websites met betrouwbare informatie waar ik patiënten en/of bekenden als 

zorgprofessional naar kan verwijzen? 

- Hoe zit het met de vaccins en zwangerschap? 

- Welke dekkingsgraad hebben we nodig voor een voldoende groepsimmuniteit? 

- Is er al meer bekend of de vaccins ook werken tegen gemuteerde COVID-19-varianten? 

 

Vaccinatie makkelijke uitgelegd: de Steffie-module 
In de Steffie-video wordt het coronavaccin op een makkelijke manier uitgelegd. De video is 

bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook goed inzetbaar voor 

bijvoorbeeld laaggeletterden.  

 

Uiteraard kunnen vragen ook altijd gemaild worden naar calamiteiten@meevivenz.nl en de 

update zal ook te vinden zijn op Veelgestelde vragen Corona | MEEVivenz 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Coronateam en het Bestuur 
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