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Coronavirus 
 

Wat? 
Het nieuwe coronavirus, ook wel 2019-nCoV genaamd, behoort tot een type virussen dat 
een infectie veroorzaakt bij mensen en verschillende dieren. Dit betekent dat het kan 
overgedragen worden tussen dieren en mensen en tussen mensen via druppeltjes die 
besmette mensen de lucht in blazen bij hoesten en niezen. 

Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven; zeker niet op verpakkingsmateriaal, 
karton of andere spullen.  Er is dus geen reden om aan te nemen dat besmetting via die 
weg mogelijk is. 
 
 
Symptomen?  
Deze variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten, 
hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden (vb. kortademigheid). 
 
 
Preventie? 

- strikte handhygiëne: regelmatig de handen wassen met water en zeep en niet met 
handen aan het gezicht komen. 

- strikte hoesthygiëne: hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoek en deze na 
gebruik in afgesloten vuilbak gooien.  Bij geen zakdoek: hoest in de elleboogplooi. 

- zoveel mogelijk vermijden van nauw contact met mensen die symptomen van een 
luchtweginfectie vertonen. 

 
Bij vragen een arts contacteren. 
 
 
Hoe groot is de kans dat het coronavirus naar België komt? 
De gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de situatie in China op de voet. Ze 
maken daarbij doorlopend een inschatting van de mogelijke risico’s voor ons land en 
indien nodig stellen ze maatregelen voor aan de Minister en de overheid. 
 
 
BRON: Mediwet en FOD volksgezondheid. 
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