Informatie vanuit Dianet
Beste Dianet-patiënt,
Wij hopen dat 2021 een goed jaar wordt voor u. Het nieuwe jaar brengt ons mogelijk een stap
verder richting het einde van de corona-epidemie. Hopelijk kunnen wij door het
vaccinatieprogramma in de loop van dit jaar terug naar een normalere manier van leven. In
deze mail leest u meer over het vaccinatieprogramma. Ook leest u waar u moet zijn als u
vragen hierover heeft.

Informatie over coronavaccinatie
Zoals u allemaal in het nieuws heeft gehoord, gaat de vaccinatie tegen corona deze week
van start. Graag willen we u informeren over het vaccinatiebeleid in onze dialysecentra.
Vanuit de beroeps- en patiëntenverenigingen wordt landelijk aangedrongen op snelle
vaccinatie van dialysepatienten. Het is wenselijk dat dialysepatiënten gevaccineerd worden
omdat zij regelmatig het dialysecentrum bezoeken. Dit levert door de vele contacten een
verhoogde kans op besmetting op. Tegelijkertijd is het mogelijk dat corona bij een
dialysepatiënt ernstiger verloopt. Ook voor het zorgpersoneel is inenting van belang. We
moeten voorkomen dat de dialysezorg niet meer voldoende geleverd kan worden door tekort
aan zorgpersoneel als veel patiënten in isolatie gedialyseerd moeten worden en er
tegelijkertijd uitval van zorgpersoneel door corona is.

Vaccinatie verloopt stapsgewijs
Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te
beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, is er door de Rijksoverheid
een volgorde bepaald. Onze patiënten komen volgens het meest recente schema in januari,
februari en maart 2021 aan de beurt.

Dianet is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het
vaccinatieprogramma
De vaccinaties voor de patiënten van Dianet worden door de huisarts, de instellingsarts of de
GGD gegeven. Dit staat gepland voor januari tot en met maart. Dianet is hierbij niet betrokken
en kan hierop ook geen invloed uitoefenen. Neem contact op met uw huisarts, instellingsarts
of GGD als u vragen heeft. U ontvangt een brief met een uitnodiging voor vaccinatie zodra u
aan de beurt bent.
De beroeps- en patiëntenverenigingen hebben het RIVM, de Gezondheidsraad en VWS in
overweging gegeven gebruik te maken van de infrastructuur van dialysecentra om patiënten
te vaccineren. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Uiteraard is Dianet bereid daaraan mee
te werken, mocht het verzoek daartoe komen.

Dialysepatiënten jonger dan 60 jaar hebben een medische indicatie
Bij de huisartsen zullen we benadrukken dat ook dialysepatiënten jonger dan 60 jaar een
medische indicatie hebben om zo spoedig mogelijk gevaccineerd te worden. Bent u onder de
60 jaar, dan zal Dianet uw huisarts dus een brief hierover sturen. Alle 60-plussers zijn in de
eerste drie maanden van 2021 aan de beurt om gevaccineerd te worden.

Wanneer worden de dialyseverpleegkundigen van Dianet gevaccineerd?
Op dit moment staan de dialyseverpleegkundigen niet vooraan in het programma. Onze
dialyseverpleegkundigen zijn ingedeeld in de groep met het overige zorgpersoneel (huidige
planning: april).
De Nederlandse Federatie voor Nefrologie en V&VN Dialyse en Nefrologie hebben de
Gezondheidsraad gevraagd om ook dialyseverpleegkundigen te zien als zorgmedewerkers in
de acute zorg. Deze groep ontvangt in januari de vaccinatie. Op dit moment is hier nog geen
reactie op ontvangen.

Meer informatie over de coronavaccinatie
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma. U kunt de meest
recente informatie nalezen op onderstaande webpagina’s. Deze links vindt u ook terug op de
coronapagina op one website .
•
•

Roadmap coronavaccinatie (welke groep is wanneer aan de beurt)
Informatiepagina Rijksoverheid

Dianet informatie over corona

