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Persoonlijk begeleider Susanne Slot: “Wij werken met 
kwetsbare mensen. Voor hen neem ik het vaccin.” 

 
Susanne (37) werkt als persoonlijk begeleider in een woonlocatie voor mensen met een 
meervoudige beperking in Drenthe. Door haar werk leeft ze al bijna een jaar zonder echt sociaal 
leven. Bang om de bewoners te besmetten. Ze staat daarom vooraan in de rij zodra het vaccin 
beschikbaar is.  
 
Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? 
Het was een heftig jaar, maar tegelijk ook mooi. Door de maatregelen werden we gedwongen anders te 
kijken naar hoe we zorg verlenen. Dat heeft ook goede dingen gebracht. Je merkt dat je toch wel heel veel 
dingen op de automatische piloot doet. Door corona is alles op scherp gezet. Je komt tot nieuwe inzichten. 
Ik zag dat bijvoorbeeld in de dagbesteding van de bewoners. Dat was niet altijd meer mogelijk, dus ga je 
op zoek naar andere oplossingen. En daar komen zomaar ineens mooie nieuwe initiatieven uit voort. 
 
Wat mis je het meeste? 
Voor de bewoners is non-verbale communicatie zo belangrijk. De mondkapjes en schorten maken de 
interactie een stuk lastiger, waardoor je de helft van de communicatie mist en je niet in één oogopslag kan 
zien hoe de vlag er bij hangt. Ik mis de nabijheid en de vrijheid waarmee we konden zorgen. Al vind ik het 
ook wel weer goed om te zien dat de bewoners zich snel weten aan te passen. Ze zijn inmiddels niet 
anders gewend. 
 
 
 
 

Ik mis de vrijheid waarmee we konden zorgen, de nabijheid en het in 
één oogopslag kunnen zien hoe de vlag er bij hangt.  

 
 
Je gaf aan als eerste in de rij te staan als er een vaccin is. Waarom? 
Ik geloof dat het vaccin ons kan helpen weer terug te gaan naar een socialer leven. Dat we weer dingen 
met elkaar kunnen doen in plaats van ‘ver uit elkaar’. Wij werken met de meest kwetsbare mensen. Voor 
hen doe ik het. Maar natuurlijk ook voor mijn opa en oma, en voor mezelf. Ik wil niet degene zijn die het 
virus overbrengt op een ander.  
 
 
 
 

Wij werken met heel kwetsbare mensen. Daarvoor doe ik het. En voor 
mezelf. Ik wil niet degene zijn die het virus overbrengt op een ander.  

 
We hebben allemaal ons leven het afgelopen jaar aangepast. Ik ben zo min mogelijk de deur uitgegaan. 
Elke keer denk je toch ‘Is het echt nodig dat ik naar de winkel ga?’ en stem je thuis af wie de 
boodschappen doet. In verband met mijn werk deed mijn man dat voornamelijk. Ook heeft hij afspraken 
gemaakt met zijn werk zodat als het nodig was, ik direct kon inspringen in de zorg. Het zou heel fijn zijn als 
dat allemaal klaar is en we weer terug kunnen naar hoe het was.  
 
 
 

Ik zie het vaccin als het middel waardoor we straks weer dingen mét 
elkaar kunnen doen in plaats van ‘ver uit elkaar’.   
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Het klinkt alsof je helemaal geen twijfels hebt. Klopt dat? 
Nee, eigenlijk niet. Er zijn zoveel mensen met die vaccins bezig geweest. En ik begrijp dat het voor 
sommige mensen gevoelsmatig te snel is, maar het is toch een jaar! En alles is ingezet op corona.  
Natuurlijk heb ik wel vragen over praktische zaken, zoals hoe we het allemaal gaan regelen, ook voor de 
cliënten die niet zelf naar een priklocatie kunnen. Maar ik zie het wel, ik laat het allemaal op me afkomen. 
 
Snap je de keuze om eerste het zorgpersoneel te vaccineren en cliënten pas daarna? 
De groep die het meest blijft bewegen, dat zijn wij als zorgmedewerkers. De bewoners komen de deur 
vrijwel niet uit en krijgen maar af en toe familie over de vloer. Dus die keuze snap ik wel. Wij kunnen het 
virus mogelijk binnenbrengen.  
 
Wat zou je anderen willen meegeven die mogelijk nog wel twijfelen? 
Dat vind ik een lastige. Je moet vooral je eigen keuze volgen.   

 
 
 

Ik geloof dat het vaccin ons kan helpen weer terug te gaan naar een 
socialer leven.  

 


