
COVID19



• https://www.ad.nl/binnenland/het-leger-staat-paraat-voor-een-corona-
epidemie~a0027a81/?referrer=https://www.google.nl/



Er was eens…..



Verwekker

• Virus: SARS-CoV-2 = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2

• Infectie: COVID-19 = Coronavirus Disease 2019



• Incubatietijd 2-14 dgn, gemiddeld 5-6 dgn

• Besmettelijkheid R = reproductive getal

R2-4

R1 met maatregelen

-Exacte gegevens ontbreken

-Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden

-Overleving virus buiten lichaam is onbekend 

Er zijn geen aanwijzingen dat indirecte transmissie via voorwerpen zoals toiletten, deurklinken, 
bestek, handcontactpunten, eten, etc. een (grote) rol speelt in de verspreiding.



Beloop

• Dec 2019: Wuhan uitbraak
• 30 jan 2020: WHO “international bedreiging”
• 27 febr 2020: 1e COVID19 patient in Nederland
• 11 mrt 2020: WHO “pandemie”



Epidemiologie



• 2051 positief getest

• 58 overleden, leeftijd 63-95 jr

• 408 opgenomen, 177 IC

• 485 zorgmedewerkers

• 759 Noord Brabant
• 265 Limburg 
• 241 Zuid Holland



Ziekteverschijnselen
• milde niet-specifieke luchtwegklachten 80% 

-neusverkoudheid
-keelpijn 14%
-(droge) hoest 68%
-moeheid 38%
-sputumproductie 33%
-spier- en gewrichtspijnen 15%
-hoofdpijn 14%
-verhoging/koorts 88%

• ernstige ziektebeelden 
-pneumonie 15%
-acute respiratoire stress syndroom 
en septische shock 5% 

Ook gerapporteerd (bij een kleiner deel van de patiënten): diarree (4%); misselijkheid en braken (5%). 



• China meldt in maart 2020 een case fatality rate van 2,3%



Risicofactoren ernstiger beloop

• Leeftijd > 70 jaar

• Hart- en vaatziekten

• Diabetes

• Obesitas

• Afweerstoornis



Diagnostiek



Casus definitie

• Casusdefintie bevestigd geval:
Elke persoon waarbij door middel van RT-PCR op twee onafhankelijke targets een 
infectie met SARS-CoV-2 is vastgesteld, ongeacht of deze persoon voldoet aan de 
klinische criteria voor een verdenking.

• Casusdefinitie verdacht geval:
Een persoon met koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de 
volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid.
* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. 

NB De casusdefinitie voor een verdacht geval is op 12 maart 2020 aangepast. De 
link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide 
transmissie die voorheen werd toegepast, is losgelaten.



Testbeleid
• Extramuraal
Buiten het ziekenhuis worden alleen verdachte gevallen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer de behandelend
(huis)arts daartoe aanleiding ziet. 
-patiënten van 70 jaar en ouder;
-patiënten met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie);
-ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten met een opname-indicatie (kunnen in ziekenhuis getest worden, zie Intramuraal).

Andere patiënten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben 
gehad met een patiënt met COVID-19. Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken

• Intramuraal
Patiënten met een pneumonie zonder duidelijke verwekker en/of die niet reageren op de empirische therapie. 

• Zorgmedewerkers:



Bedrijfsarts: 

Siu Li Oei

06-53635508

9-17 uur



GGD
• Meldingsplicht (groep A), bron- en contactonderzoek los gelaten

• Gezinscontacten van een bevestigde patiënt:
Duur van de isolatie: een gezinscontact moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
onbeschermde contact met de patiënt EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel 
klachtenvrij zijn.

• Contacten van een verdachte patiënt:
hetzelfde algemene advies als voor de rest van Nederland: iedereen met neusverkoudheid OF 
hoesten OF koorts moet thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten telefonisch contact opnemen met 
de huisarts.

• De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken af van de maatregelen voor het algemene publiek 
om enerzijds oudere en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID-19 en 
anderzijds de continuïteit van zorg voor deze groepen in stand te houden, Zorgmedewerkers met 
milde klachten hoeven niet thuis te blijven



Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Isolatie:
-lage verdenking druppel= FFP1, short, handschoenen, 

1 persoons kamer

-hoge verdenking strikt viraal= idem + spatbril, 
box/gesluisde kamer

/ bevestigd NB op IC of hoog risico op aerosoolvorming
FFP2

-cohort
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