
Iedereen in het WZA draagt een mondkapje. 
Wilt u een mondkapje meenemen en dit 
opzetten als u naar binnen gaat? Zorg dat 
het mondkapje uw neus, mond en kin 
bedekt. Zolang u binnen bent, draagt u het 
mondkapje. Oók in de wachtruimten. Deze 
regel geldt voor iedereen van 13 jaar en 
ouder.

Draag een mondkapje

Het vaccineren is begonnen

Longarts Sander de Hosson heeft zich als een van de eerste medewerkers van het WZA laten 
vaccineren tegen het coronavirus. “Ik hoop echt dat iedereen zich ook laat vaccineren.”

goed werkt. Meer dan 95 procent 
bescherming tegen corona”, legt de 
longarts uit. “Ik vind het belangrijk 
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voor mezelf, om mijn familie te 
beschermen, maar vooral voor 
patiënten. Ik wil hen niet besmetten 

De eerste medewerkers van 
het WZA zijn gevaccineerd. 
Maar liefst 298 personeelsleden 
hebben de prik gehad. Dit zijn 
allemaal medewerkers die in hun 
werk direct in aanraking komen 
met corona, bijvoorbeeld op de 
Intensive Care, de Spoedeisende 
Hulp en op de speciale COVID-
afdeling. Van de medewerkers die 
zich mochten laten vaccineren, 
liet 87% de prik zetten. Het 
vaccin is niet verplicht. Het WZA 
is blij met deze hoge opkomst. 
Onder de afzeggingen waren ook 
medewerkers die de afgelopen 
vier weken corona hebben gehad 
of zwanger zijn, maar later alsnog 
gevaccineerd willen worden. Naast 
het eigen personeel, zijn ook 227 
medewerkers van de Regionale 
Ambulance Voorzieningen (RAV) 
Drenthe gevaccineerd.

Hoge opkomst bij 
eerste vaccinaties

Hebt u een afspraak? Kom alleen! 
We doen dit omdat we dan zo min 
mogelijk mensen in de gangen 
en wachtkamers hebben. Zo 
kan iedereen voldoende afstand 
houden van elkaar. We begrijpen 
dat een gesprek in het ziekenhuis 
spannend is. Het is soms ook 
moeilijk te onthouden wat er is 
gezegd en afgesproken. Daarom 
kunt u een bekende vragen om 
vanuit huis telefonisch mee 
te luisteren naar het gesprek 
in de spreekkamer. Een aantal 
poliklinieken heeft hier een tablet 
voor. Ook mag u uw eigen mobiele 
telefoon gebruiken. Als u het van 
tevoren vraagt, mag u het gesprek 
opnemen. En natuurlijk is één 
begeleider toegestaan als dat écht 
nodig is, want de regel blijft: kom 
alleen, tenzij het niet anders kan.

Luister mee in de 
spreekkamer

en zelf niet ziek worden, zodat de zorg 
gegarandeerd blijft.”

Veilig
De Hosson roept iedereen op zich te 
laten vaccineren als dat mogelijk is. 
Volgens hem is het vaccin heel veilig. 
“Toen er in 2000 een uitbraak was van 
het SARS-virus in China, is al begonnen 
met het ontwikkelen van een vaccin 
voor dit soort virussen. Corona is 
ook een SARS-virus. Daarom kon het 
coronavaccin zo snel op de markt 
komen.”

Bijwerkingen
Het is alweer meer dan een week 
geleden dat De Hosson zich heeft 
laten vaccineren. Hij heeft amper 
last gehad van bijwerkingen. “Ik had 
alleen de eerste dag een beetje pijn 
in mijn arm op de prikplaats”, stelt hij 
gerust. “Er zijn in Nederland maar een 
paar allergische reacties gemeld, die 
bovendien goed te behandelen waren.”

De Hosson wordt bijna fel als hij 
het heeft over de vaccinaties. “Er 
zijn inmiddels 90 miljoen mensen 
besmet geraakt met het coronavirus. 
Er zijn maar liefst 2 miljoen mensen 
aan overleden. Daarom vind ik het 
vaccineren belangrijk.”

Longarts Sander de Hosson wordt gevaccineerd  Foto: Marcel J. de Jong

‘Ik doe het voor mijn familie en patiënten’

Twijfels heeft hij niet gehad over 
het vaccin. “Ik heb de studies goed 
gelezen en gezien dat de inenting heel 

Drie veelgestelde vragen 
over het vaccin
Is de vaccinatie nodig als ik al 
corona heb gehad?
Het is ook zinvol u te laten inenten 
als u al eens corona hebt gehad. U 
bent dan na de vaccinatie nog beter 
beschermd tegen het virus. Zorg wel 
dat de inenting minstens vier weken 
na de positieve test is.

Kan ik me laten vaccineren als ik 
zwanger ben?
Het vaccin is niet getest op 
zwangere vrouwen. Daarom 
wordt zwangere vrouwen voor de 
zekerheid geadviseerd om zich niet 
te laten inenten. Toch kunnen er 
uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld 
wanneer een zwangere vrouw 

gezondheidsproblemen heeft, 
waardoor ze een hogere kans heeft 
ernstig ziek te worden van corona. 
Of wanneer de zwangere vrouw 
in haar werk te maken heeft met 
coronapatiënten. De voordelen van 
het vaccineren kunnen dan groter 
zijn dan de te verwachten nadelen. 
Wij raden zwangere vrouwen aan dit 
te overleggen met hun (huis)arts.

Geeft het vaccin bijwerkingen?
Er kunnen bijwerkingen optreden. 
In de meeste gevallen zullen die 
meevallen. U kunt bijvoorbeeld 
een paar dagen last hebben van 
lichte koorts, vermoeidheid of 
pijn op de plek van de injectie. 

Duurt dit langer dan 48 uur na de 
vaccinatie of hebt u ook andere 
klachten die passen bij corona (zoals 
verkoudheid, benauwdheid of reuk- 
of smaakverlies)? Of hebt u contact 
gehad met iemand met corona? Laat 
u dan testen.

Hebt u vragen over het vaccin in uw 
persoonlijke situatie, stel ze dan aan 
uw (huis)arts.
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Vanwege corona 
mag een patiënt 
maar 1 bezoeker 
per dag ontvangen. 

Maak daarom gebruik van de 
bezoekplanner om te reserveren. 
Kijk op WZA.nl en kies de juiste 
afdeling en kamer. Geef aan op 
welke dag u op bezoek wilt komen 

en hoe laat: van 15.30 tot 16.30 
uur of van 18.30 tot 19.30 uur. U 
kunt uw bezoek op z’n vroegst twee 
dagen van tevoren plannen. Als u 
het moeilijk vindt om digitaal een 
afspraak te maken, kunt u bellen 
naar de afdeling waar u op bezoek 
wilt. En als u dan op bezoek komt: 
vergeet uw mondkapje niet!

Op bezoek? Vul de bezoekplanner in!


