
 
 
 
 
LANDELIJK VERENIGING VAN OUDERINITIATIEVEN 
 
 
 
 
ONDUIDELIJKHEID VACCINATIE KLEINSCHALIGE WOONINITIATIEVEN, 
WAARONDER OUDERINITIATIEVEN  

  
Er is onduidelijkheid over de vaccinatie van de bewoners bij ouderinitiatieven: 
ouderinitiatieven vallen onder de kleinschalige woonvormen, waarvoor eerder 
voorrang was verleend in de vaccinatiestrategie, maar in de uitvoering, -door de 
huisartsen-, is nu toch verwarring en onduidelijkheid. Er is overleg geweest met 
VWS, maar er is nog geen helderheid. Hieronder de nadere uitleg van de 
problematiek. Wij krijgen ook berichten van onze leden dat het inderdaad niet loopt 
zoals het was voorgespiegeld. 
  
In de instructie van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (wetenschappelijke vereniging huisartsen) worden de 
huisartsenposten geïnstrueerd m.b.t. het vaccinatieschema kleinschalige 
woonvormen: daar wordt de populatie van die woonvormen ingedeeld in: 
 
a. mensen met verstandelijke beperking 
b. ouderen 
 
Er wordt niet gesproken over andere bewoners kleinschalige woonvormen, zoals 
mensen met GGZ/ASS. Navraag bij bijv. de huisartsenpost Hoofddorp leert dat men 
daar dus ook niet van plan is de bewoners van een ouderinitiatief, met vijf bewoners 
met ASS, geen VG, te gaan uitnodigen voor vaccinatie: deze groep wordt vergeten.  
  
De bedoeling van de minister was toch juist om alle kleinschalige woonvormen 
voorrang te geven, zonder onderscheid naar  
 Doelgroep/beperking bewoners (VG, lichamelijke of zintuigelijke beperking, GGZ, 

ouderen) 
 wettelijke regime/financiering (WMO, WLZ) 
  
Als dit onderscheid wel gemaakt gaat worden, zullen dus in sommige gemengde 
kleinschalige woonvormen (VG woont vaak samen met ASS) enkele bewoners wel 
en anderen niet worden uitgenodigd voor vaccinatie. Ook zullen in andere gevallen 
hele woon/ouderinitiatieven in deze ronde buiten de boot vallen. Inhoudelijk valt hier 
wel iets voor te zeggen, omdat mensen met ASS niet automatisch een hoger risico 
hebben op Covid-19. Hier staat tegenover dat dan dus van hetzelfde initiatief 
sommige bewoners wel, en andere niet uitgenodigd zullen worden. Het gaat in totaal 
om een kleine populatie. Deze populatie is vaak niet in staat onderling de anderhalve 
meter in acht te nemen en daarom is er toch sprake van een hoger risico op 
besmetting voor alle bewoners. Daarom was het toch ook juist de bedoeling ALLE 
bewoners van ALLE kleinschalige woonvormen voorrang te geven: simpel, helder, 
efficiënt. 
  
Maar tenzij er dus een nieuwe aanwijzing vanuit VWS naar de LHV/NHG komt, zal 
het dus een versnipperde vaccinatie-uitrol worden. We zijn als LVOI, samen met 
andere netwerkpartners, betrokken bij de voortdurende dialoog met VWS om deze 
kwestie op te lossen. 
 


