
Informatie rond Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Geachte patiënt, 

Graag informeren we u over enkele maatregelen omtrent het 

Coronavirus. Het is de FOD Volksgezondheid die communiceert over de 

situatie van het Coronavirus in ons land. Voor de meest actuele 

informatie verwijzen we naar de website https://info-coronavirus.be/nl. 

Deze wordt bijgewerkt door de overheid en bevat ook heel wat nuttige 

tips. 

U BENT IN EEN LAND MET CORONABESMETTINGEN GEWEEST? 

• U bent zonder ziektesymptomen: u kan terugkeren naar werk en 

school en kan uw normale activiteiten blijven doen zolang u geen 

symptomen hebt 

• U bent naar een risicogebied op reis geweest (zie bovenstaande 

website): u dient waakzaam te zijn voor symptomen. Ontwikkelt u 

symptomen, dan blijft u beter thuis van werk of school en contacteert 

uw huisarts TELEFONISCH voor verdere opvolging en behandeling. 

U komt beter NIET naar de praktijk i.v.m. mogelijke besmetting van 

andere patiënten. Uw arts legt een huisbezoek af.  

• De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen 

met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en 

mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder 

voor ernstige symptomen.  

  

https://info-coronavirus.be/nl?fbclid=IwAR2AtjXr2-YroD5OwnGt9jOyk9x6F9DzOUTIMJSToLvceVgKb-cwE2fDOlc


Informatie rond Coronavirus (SARS-CoV-2) 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 

 

Het coronavirus heeft zich verspreid in verschillende Europese landen. 

Tot nu toe is er in Vlaanderen geen reden tot paniek.  

De richtlijnen in deze nieuwsbrief kunnen dienstdoen als houvast, om 

tegemoet te komen aan bezorgdheden. Alle maatregelen zijn louter 

preventief.  

We gaan er van uit dat in de nabije toekomst het virus in Vlaanderen zal 

opduiken. De overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om 

eventuele patiënten op te vangen en te verzorgen. 

 

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS 

COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP! 

 

1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en 

zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep 

volstaat. 

2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de 

binnenkant van je elleboog. 

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in 

een afsluitbare vuilnisbak. 

4. Vermijd om handen te geven bij een begroeting.  

5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je 

huisarts. 

6. Vermijd nauw contact met zieke personen. 

7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

 

 

Mondmaskers dragen heeft geen enkele meerwaarde. Dat heeft alleen 

zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden 

en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten 

onderzocht wordt. 

 

We willen zeker realistisch blijven en geen paniek veroorzaken.  


