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Geachte directeur 

Beste collega 

Beste medewerker 

 

Nu de vierde Covidgolf in volle hevigheid toeslaat, na een relatief rustigere 

periode van enkele maanden, denk ik dat het niet slecht is om een aantal 

afspraken die we gemaakt hebben in de vorige golven op te frissen.  

 

Ik ga mij hier beperken tot de oudere Covid patiënten. 

 

Het virus heeft ons toch een aantal verrassingen bezorgd : 

- De eerste was dat dubbel gevaccineerde en asymptomatische personen blijkbaar 

het virus nog kunnen doorgeven aan derden : vandaar het blijvend belang van 

het dragen van een mondmasker in de omgang met hoogrisicopatiënten. Maar 

ook meteen het risico op een vals gevoel van veiligheid bij evenementen met 

Covid Safe ticket of op bijeenkomsten waar iedereen gevaccineerd is zonder 

masker of afstand te bewaren.  

- De tweede onaangename verrassing is dat ook dubbel gevaccineerden ziek 

kunnen worden : bij de jongeren blijft dit meestal beperkt tot een verkoudheid 

of lichte griepachtige toestand (alhoewel niemand het risico op long Covid kan 

uitsluiten). Bij dubbel gevaccineerden met risicofactoren of oudere patiënten 

blijft er een risico bestaan  op ziekenhuisopname, zelfs op opname op intensieve 

zorgen.  Het risico is veel minder dan bij een niet gevaccineerde, maar niet weg. 

In dit kader hebben we praktisch alleen met gevaccineerde patiënten te doen.  

- De derde lelijke verrassing is dat hoogrisicopatiënten (de enige die in België, vrij 

laat, het boostervaccin kunnen krijgen) die al een boostervaccin gehad hebben 

en dus 3 x gevaccineerd zijn, ook in het ziekenhuis kunnen belanden. We zien dat 

de meeste wel vrij recent hun derde vaccin gehad hebben, zodat er nog geen 

immuun respons op kan zijn.  

 

Als jullie in een WZC een probleem hebben van besmettingen en zieke bewoners, 

kunnen jullie altijd een beroep op ons doen.  

We zouden ook graag hebben dat jullie ons dit melden omdat wij bij onze 

capaciteitsplanning en bestaffing rekening houden met wat er rond ons aan het 

gebeuren is.  

Jullie kunnen dit melden via de rondvraag die met de uitnodiging tot ons 

tweewekelijks overleg meegestuurd wordt.  
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Echter als jullie dit niet publiek willen delen, of er is een grotere uitbraak in uw 

WZC, zouden we graag hebben dat jullie dit doorgeven aan onze secretaresse 

Marijke op het nummer 089 32 55 21, mijzelf via 089 32 55 21 of via de supervisor 

van wacht voor geriater via de 089 32 50 50. 

Met dergelijke persoonlijke gemelde problemen, gaan wij altijd uiterst discreet 

om aangezien dit binnen het medisch beroepsgeheim valt. 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

 

1. Hulp ter plekke in de vorm van bezoek op de vloer, van een gespecialiseerde 

ervaren verpleegkundige in deze materie. Daaruit kunnen adviezen of andere 

acties voortvloeien.  

2. Tijdens de eerste en tweede golf, hebben we zelfs personeel kunnen detacheren 

naar sommige WZC om mee te werken, wat gezien de huidige 

personeelsschaarste niet meer mogelijk zal zijn zolang de ziekenhuizen zelf niet 

in lockdown gaan.  

3. Overleg tussen een geriater met ruime Covid ervaring en de CRA of de huisarts 

van de patiënt. Onze Covidartsen zijn dr. J. Meeuwissen, dr. N. Czech en dr. S. 

Van Cleynenbreugel.  

4. Een opname in het ziekenhuis :  

a. Hierbij is er geen verplichting dat men ons voorafgaandelijk belt, maar heeft dit 

wel een enorme meerwaarde omdat we dan de nodige isolatiecapaciteit kunnen 

voorzien zowel op Spoedgevallen als op de opnameafdeling, wat ook de 

veiligheid en het comfort van de verwezen patiënt ten goede komt.  

b. Sowieso willen we vragen dat elk WZC, dat om welke redenen dan ook, meerdere 

patiënten moet laten opnemen, ons verwittigt. Dit is al zeer goed gegaan in tijden 

van Influenza of Noro lokale epidemies : dit komt de kwaliteit van verzorging en 

de veiligheid van al uw patiënten ten goede. 

 

Omdat we hier onmogelijk alle mogelijke probleemsituaties kunnen beschrijven, 

stel ik voor dat u met ons secretariaat, mijzelf of de geriater van wacht belt met 

andere vragen.  

 

Volgende week zal ook weer ons online overleg doorgaan op donderdag 

28/10/2021 om 13u00. Een uitnodiging hiervoor met inloglink volgt. 
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