Patiënteninformatie
Informatie voor begeleiders van een patiënt met (verdenking) nieuw
coronavirus 2019-nCoV
Inleiding: Deze brochure is voor familie of anderen die een patiënt met een verdenking voor
nieuw coronavirus 2019-nCoV begeleiden.
Omdat uw familie/vriend(in) risico heeft op een besmetting met nieuw coronavirus 2019-nCoV
wordt uw familie/vriend(in) in isolatie verpleegd/behandeld of onderzocht. Na het beantwoorden
van enkele vragen zal blijken of het echt om een verdenking 2019-nCoV gaat.
Wat is nieuw coronavirus nCoV?
In de regio Wuhan in China is een uitbraak van nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben
koorts en luchtwegklachten. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus
en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan. Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak tot
een internationale bedreiging voor de volksgezondheid uitgeroepen. Nederland is goed
voorbereid op deze fase.
Voorzorgsmaatregelen:
Ziekenhuismedewerkers passen uitgebreide voorzorgsmaatregelen toe om een besmetting met
het nieuw coronavirus 2019-nCoV te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen dienen zeer streng te
worden nageleefd. Ziekenhuismedewerkers mogen alleen de kamer betreden als ze vaardig zijn
in het toepassen van de voorzorgsmaatregelen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
toepassen.
Om het risico op verspreiding zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk het aantal begeleiders
/ bezoekers te beperken. Eén familielid / begeleider mag aanwezig zijn bij de patiënt in de
isolatiekamer. Het is niet toegestaan deze kamer zonder vooraf overleg met een verpleegkundige
of arts te verlaten. Overige familie / begeleiders wordt verzocht het ziekenhuis direct, via de
kortste route, te verlaten en contact op te nemen met de GGD in de eigen woonplaats. De GGD
zal informatie geven over de verdere maatregelen die dan mogelijk van toepassing zijn.
Risico voor begeleiders:
U heeft onbeschermd contact gehad met de patiënt. Daarom dient u zo spoedig mogelijk
telefonisch contact op te nemen met de GGD in uw woonplaats. Zij zullen u vertellen of
maatregelen genomen moeten worden en waar deze uit bestaan.
U kunt telefonisch contact opnemen met de huisarts als u:
- Koorts hebt met luchtwegklachten en in de twee weken voor het ziek worden in de regio
Wuhan bent geweest.
- Koorts hebt met luchtwegklachten en in de twee weken voor het ziek worden contact
heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
De huisarts overlegt met de GGD of u onderzocht moet worden op het nieuwe coronavirus.
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U kunt ook telefonisch contact opnemen ( 030-2749111) met het RIVM (rijksinstituut voor
volksgezondheid en milieu) voor vragen over het coronavirus.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten.
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