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Toolbox: Hoe om te gaan met het coronavirus 

Datum:  

maart , 2020 

Intro:  

Hoe ga je als medewerker om met het coronavirus? Het virus wordt scherp in de gaten gehouden. Dit omdat het een nieuw virus is, waardoor 

het onzeker is wat ons te wachten staat. Mensen met lichte klachten zijn na een paar dagen weer beter, maar degene die in het ziekenhuis 

moeten worden opgenomen herstellen meestal pas na enkele weken. Slechts een klein aantal patiënten overleeft het niet. 

Afbeelding:  

 

Tekst:  

Wat is het? 

De meeste patiënten die het coronavirus oplopen hebben koorts en klachten aan de luchtwegen, zoals hoesten en kortademigheid. Het is 

vergelijkbaar met griep. Omdat het een nieuw virus is, is niet precies te zeggen hoe gevaarlijk het is.  

 

Besmetting 

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Besmetting kan via de handen gaan of via de lucht. Als iemand hoest, dan komt het virus in 

vochtdruppeltjes in de lucht. Deze druppels dalen neer. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven.  

  

Gemiddeld besmet één ziek persoon twee andere personen.  

  

Voorkomen van verspreiding 

Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus? 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 



 Was je handen goed en regelmatig (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen [1]). 

 Was je handen in ieder geval als ze vuil zijn, na een toiletbezoek en na het snuiten van je neus. 

 Was je handen met veel water en zeep. Was de boven- en onderkant, de vingertoppen, duimen en tussen de vingers. Neem ook de polsen 

mee. Spoel daarna goed af. Maak de handen overal goed droog. Gebruik een papieren of een droge doek om je handen af te drogen. 

Ziekteverwekkers kunnen overleven in een natte doek. 

 Wassen met handgel of handalcohol kan ook als er geen wasgelegenheid is en de handen niet zichtbaar/voelbaar vuil zijn. Wassen met zeep 

heeft de voorkeur. 

 Houd afstand van mensen die hoesten. Dat geldt natuurlijk niet voor de mensen die je kent en die bijvoorbeeld astma of COPD hebben. 

Wanneer naar de huisarts? 

Heb je koorts, dat houdt in een temperatuur boven de 38 graden, én luchtwegklachten? En ben je in een gebied geweest waar het virus actief 

is? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Ga NIET naar jouw huisarts of huisartsenpost toe. Dan kun je namelijk andere mensen 

besmetten. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. 

  

Beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan en die bepaalt of er quarantainemaatregelen nodig zijn.   

  

Meer informatie 

Heb je nog andere vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Op de website van het RIVM vind je 

meer informatie. Ook kun je met vragen terecht bij dit nummer: 0800-1351. 
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