
De Wingerd en de medische werking in tijden van Covid-19 
 
De berichtgeving over de coronavirusepidemie roept heel wat vragen en gevoelens van 
onrust op bij zorgverstrekkers en familie van onze bewoners. 
 
In de Wingerd zijn de inspanningen tot nu toe vooral gericht op vermijden van intrede van 
het virus en snelle opsporing van mogelijke gevallen bij bewoners en personeel. Dagelijks 
overleg tussen directie, zorgcoördinatoren en artsen, continue opleiding van personeel, 
strikte hygiënische maatregelen en ontraden van bezoek behoren tot de noodzakelijke 
maatregelen om uitbraak  in een broze populatie van ouderen met dementie te beperken. 
De World Health Organization (WHO) spreekt van een overlijdensrisico van 15 tot 22% in 
geval van infectie bij kwetsbare ouderen. Een infectie met het COVID-19 virus kan dus bij 
verzwakte ouderen leiden tot snelle achteruitgang en uitgesproken comfortproblemen. 
Zoals in elke andere situatie zal het medisch en verpleegkundig team maximale inspanning 
verrichten om desgevallend voor elke bewoner de gepaste en noodzakelijke zorg toe te 
passen. De behandeldoelen zullen voor elke bewoner gebaseerd zijn op vroegere afspraken 
rond zorgplanning, op de actuele wensen van bewoner en familie, op de ingeschatte 
overlevingskansen en de ethische context.    
 
Wij streven er naar om competente zorg voor onze bewoners in eigen omgeving aan te 
bieden. Alle middelen zoals zuurstof, antibiotica, infusen zijn voorradig en onze artsen staan 
in nauw overleg met de teams van de omgevende ziekenhuizen. Voor sommige getroffen 
bewoners zullen levensreddende maatregelen vermoedelijk te kort schieten; we denken hier 
vooral aan bewoners die zich reeds in het laatste stadium van hun ziekte bevinden met 
volledige zorgafhankelijkheid, verlies van motoriek en slikstoornissen. Hier zal  deskundige 
palliatieve zorg moeten ingeschakeld worden om het noodzakelijke comfort tijdens de 
stervensfase te garanderen.  
 
Het spreekt voor zich dat in deze kritieke situaties de familie onder strikte voorwaarden 
welkom is. Alleen in gezamenlijk overleg en steunend op deskundige zorg kunnen we deze 
opdracht tot een goed einde brengen. 
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