
Beste ,  
 
Net als voor het influenzavirus wil De Wingerd inzetten op een veralgemeende vaccinatie voor 
bewoners en personeel tegen het Covid-19-virus. Onze bewoners behoren omwille van hun leeftijd 
en de bijkomende diagnose van dementie tot de groep van risicopersonen die bij een infectie door 
Covid-19 ernstige complicaties kunnen vertonen. 
 
Wij verwachten de start van de vaccinatieprocedure in de loop van januari 2021, wat inhoudt dat er 
vanaf dat moment snel zal gehandeld worden omwille van de beperkte houdbaarheid van het vaccin 
na levering: het vaccin van de firma Pfizer moet binnen een periode van 5 dagen na ontdooiing 
toegediend worden en na 3 weken herhaald worden. 
 
Zoals voor het griepvaccin vragen wij ook voor de toediening van het Covid-19 vaccin uw 
toestemming als vertegenwoordiger van de bewoner. Deze voorafgaande toestemming is 
noodzakelijk om de procedure van toediening zo snel mogelijk te starten na levering van de vaccins. 
 
Wij hopen door brede vaccinatie in De Wingerd de weerstand van bewoners tegen het virus danig te 
verhogen zodat veel minder onder hen ernstig ziek worden of overlijden bij infectie. Hoe meer 
mensen zich laten vaccineren hoe lastiger het virus het heeft om zich te verspreiden.  
Daarom zullen wij ook een inspanning doen om zoveel mogelijk personeelsleden en vrijwilligers te 
overtuigen zich te laten vaccineren. Dit laatste is noodzakelijk omdat we nu nog niet goed weten in 
hoeverre het afweersysteem van onze bewoners na vaccinatie in staat zal zijn om het virus te 
bedwingen. 
 
We beseffen zeer goed dat er nog onzekerheid heerst over de komende vaccins tegen Covid-19. De 
vaccins werden vlugger geproduceerd vooral omdat de regelgeving rond de toelating van de 
testprocedure door de dringendheid werd versoepeld, maar alle stappen in hun ontwikkeling zijn wel 
degelijk onderbouwd, ondanks het snelle tempo.  
Het coronavaccin werd in de 3° fase, waar grote groepen proefpersonen dubbelblind in vergelijking 
met placebo worden getest, zelfs veel meer getest dan bij andere vaccins in ontwikkeling het geval is.  
Voor zover we nu al weten zijn de nevenwerkingen op korte termijn zeer mild vergelijkbaar met die 
van andere vaccins: lichte pijnlijke insteekplaats en mogelijk lichte griepachtige verschijnselen de 
dagen na inenting. 
 
Het opzet van deze campagne is dus tweeërlei: enerzijds de verspreiding van het virus in de Wingerd 
af te remmen en anderzijds de individuele bewoner te beschermen tegen ernstige verwikkelingen, 
indien hij/zij toch besmet wordt.  
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