Betrekken cliëntenraad bij coronavaccinatieprogramma
Geplaatst op 8 januari 2021

Het moment is aangebroken waarop instellingen een corona
vaccinatieprogramma gaan maken voor haar
bewoners/cliënten. Een van onze leden stelde de vraag of de
cliëntenraad hier iets over te zeggen heeft. De instelling
beweerde namelijk dat het om een medisch besluit ging en
de cliëntenraad dus niet betrokken hoefde te worden. Het
gaat echter om twee voorgenomen besluiten. Het besluit om
te vaccineren en het besluit hoe te vaccineren. Het besluit
om te vaccineren staat als zodanig niet in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Dan
zou je kunnen stellen dat er geen advies- of instemmingsrecht is. Toch raakt het alle bewoners direct en
kun je het ook zien als het uitvoering geven aan het beleid op het gebied van de veiligheid, waarop de
cliëntenraad wel instemmingsrecht heeft. Het besluit over de wijze waarop de instelling haar bewoners
gaat vaccineren is een voor cliënten geldende regeling en valt onder het instemmingsrecht.

Betrokkenheid cliëntenraad
Brancheorganisatie ActiZ heeft op 7 januari 2021 een bericht naar zijn leden gestuurd over het
vaccinatiebeleid. In eerdere berichten heeft ActiZ geadviseerd om het vaccinatiebeleid steeds af te
stemmen met de medezeggenschapsorganen, waaronder de cliëntenraad. Het vaccinatiebeleid van de
instelling kan men zien als een ‘voor cliënten geldende regeling’. Daarmee valt het besluit over dergelijke
regeling onder het instemmingsrecht van de cliëntenraad. ActiZ heeft na overleg met LOC het volgende aan
de leden geadviseerd: neem direct contact op met de voorzitter van de cliëntenraad en stem met diegene
het vaccinatiebeleid af. Het is wel van belang dat de voorzitter vanuit de cliëntenraad de opdracht krijgt om
dit overleg met de bestuurder of manager te kunnen voeren. Een formele instemmingsprocedure is gezien
de gestelde termijn niet haalbaar, daarom het advies om door middel van onderlinge afstemming de
instemming van de cliëntenraad te verkrijgen. De samenwerkingsovereenkomst of
medezeggenschapsregeling kan hiertoe ook ruimte bieden. Daarna kan de cliëntenraad uitgenodigd
worden om hierna een uitgebreid gesprek te voeren over het doorlopen proces.

Achtergrondinformatie
https://www.clientenraad.nl/nieuws/betrekken-clientenraad-bij-corona-vaccinatieprogramma/

Vanuit verschillende cliëntenraden heeft LOC de vraag gekregen wat maakt dat de vaccinatie van bewoners
van verpleeghuizen later begint dan die van medewerkers. De onduidelijkheid over het uiteindelijke te
gebruiken vaccin is daar een belangrijke oorzaak voor. Nederland krijgt namelijk vanuit verschillende
fabrikanten vaccins geleverd.
In de week van 4 januari is bekend geworden dat het Moderna-vaccin het meest passend is voor bewoners
van verpleeghuizen. Hiervoor dienen aparte toestemmingsverklaringen opgemaakt te worden. Deze
verplichting komt door de wisselende samenstelling van vaccins. Dit is fundamenteel anders dan bij de
reguliere griepvaccins, waar deze eis niet geldt.
De elektronische patiëntendossiers zijn op dit moment gereed om alle administratieve handelingen te
verwerken, inclusief herinneringen voor een tweede prik van het vaccin. Daarin kunnen tevens de
toestemmingsverklaringen worden opgenomen, als deze door bewoners of wettelijk vertegenwoordigers
zijn getekend.

Meer weten?
Het LOC organiseert regelmatig een online verdiepingscursus Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018
. Deze is bedoeld voor cliëntenraadsleden en ondersteuners die bezig zijn met de
medezeggenschapsregeling en daar vragen over hebben.
Hier op ons platform vind je onze berichtgeving over het coronavirus gebundeld.
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