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Geachte apotheker,  

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. Ook in andere gebieden 
van China en enkele andere landen, waaronder België, zijn gevallen ontdekt. De Belgische 
gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam voor nieuwe gevallen. De huisartsen en ziekenhuizen weten 
hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in 
dat geval moeten doen. 

De symptomen van het nieuwe coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen 
met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische 
aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen. 

Krijgt u een patiënt in uw apotheek die klachten heeft en gedurende de laatste 14 dagen uit China is 
teruggekeerd of nauw contact had met iemand die ziek is en recent in China is geweest, adviseer de 
patiënt dan om zijn huisarts te bellen en zijn reisgeschiedenis en symptomen te vermelden. Om 
besmetting van andere mensen te voorkomen is het aangewezen dat de patiënt niet naar de 
wachtzaal van de huisarts of de spoeddienst gaat, afstand houdt van andere mensen, mond en neus 
bedekt bij het niezen of hoesten, zakdoekjes weggooit in een vuilnisbak met deksel en regelmatig de 
handen wast.  

Bezorgde patiënten kunt u doorverwijzen naar de website www.info-coronavirus.be met informatie 
en veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus. Een aantal eenvoudige hygiënische 
maatregelen volstaan om de verspreiding van virussen in het algemeen te voorkomen (griepvirussen, 
coronavirussen, …): regelmatig de handen wassen en niet naar de ogen, neus of mond brengen, 
mond en neus bedekken bij het niezen of hoesten, contact vermijden met zieke mensen.  

Momenteel heeft het geen zin om een mondmasker te dragen.  

Hoogachtend, 

 
Dr. Paul Pardon 
Chief Medical Officer  
Voorzitter Risk Management Group 
 

http://www.info-coronavirus.be/
https://www.health.belgium.be/nl/bedreigingen-voor-de-volksgezondheid
https://www.health.belgium.be/nl/bedreigingen-voor-de-volksgezondheid

