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Inleiding  

Deze brochure geeft u meer uitleg over COVID-19. Heeft u na het lezen 
van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet om deze te 
stellen. Uw arts en verpleegkundigen zullen u graag meer uitleg geven.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.  
 

Informatie over COVID-19 

Coronavirussen  

Het is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij 
mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net 
als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid en dit vooral in de winter 
en in de vroege lente. Ook het SARS- en het MERS-virus behoren tot de 
coronaviridae.  

COVID-2019 

Het coronavirus SARS-6V-2 (voorheen 2019-NCov genoemd), 
veroorzaakt de ziekte COVID-19 en is een nieuwe stam die nog niet 
eerder bij mensen was geïdentificeerd. Het werd voor het eerst 
gerapporteerd in Wuhan, China op 31/12/2019.  
De patiënten vertonen symptomen zoals koorts, hoest en dyspnoe. De 
infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte en milde tot ernstige 
pneumonie. In zeldzame gevallen overlijden patiënten met comorbiditeit. 

Wat zijn de symptomen? 

Patiënten vertonen symptomen zoals koorts, hoest, spierpijn en dyspnoe 
(kortademigheid of benauwdheid). Deze symptomen zijn moeilijk te 
onderscheiden van griep.  
 
De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte en milde tot ernstige 
longontsteking. Ouderen en mensen met bestaande chronische 
aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen. In 
zeldzame gevallen overlijden patiënten met comorbiditeit (patiënten die 
naast de besmetting met het virus al aan een andere ziekte leiden).  
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Opsporing van COVID-19 

Bij patiënten met een vermoeden van een besmetting met COVID-19 virus 
kan het virus worden opgespoord in een wisser van de neus/keelholte. 
(staaltjes uit het neusgat) Dit onderzoek kan even onaangenaam zijn. Tot 
de resultaten van deze test gekend zijn, blijft de patiënt in isolatie.  
 

Behandeling van COVID-19 

Er bestaat momenteel geen antivirale of andere effectieve behandeling 
voor COVID-19. Momenteel bestaat er ook nog geen vaccin.  
 
Verschillende onderzoeksgroepen zetten zich in om een vaccin te 
ontwikkelen en te produceren. Dit vraagt echter tijd (meestal meer dan 1 
jaar).  
 
Ondersteunende behandelingen zoals bijvoorbeeld het toedienen van 
extra zuurstof en bestaande antivirale middelen, worden ingezet om de 
symptomen te bestrijden en de strijd met het COVID-19 virus aan te 
gaan.  
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Maatregelen in het ziekenhuis  

Overdracht vermijden  

Een onberispelijke handhygiëne is een voorzorgsmaatregel die 
standaard altijd en door alle gezondheidswerkers moet worden 
toegepast om overdracht van kiemen te voorkomen en kwetsbare 
patiënten tegen besmetting te beschermen. Ook patiënten moeten 
nauwgezet hun handen wassen, zeker na hoesten of niezen en als men 
de kamer moet verlaten voor een onderzoek of behandeling.  
 
Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest. Nies of 
hoest niet in de richting van een ander. Draai het hoofd weg of buig het 
hoofd. Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken bij hoesten, niezen of 
snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna in de vuilnisbak.  
 
Bezoekers worden momenteel niet toegelaten in het ziekenhuis mits 
uitzonderingen. Er staat een toegangscontrole aan de ingang van het 
ziekenhuis.  
 
Aan bezoekers die worden toegelaten, wordt gevraagd hun handen te 
wassen met zeep bij het verlaten van de kamer. Een goede dagelijkse 
reiniging en ontsmetting van de kamer is een maatregel die strikt moet 
worden toegepast. 
 

Isolatiemaatregelen  

In het ziekenhuis proberen we de verspreiding van COVID-19 tegen te 
gaan door patiënten die COVID-19 hebben, geïsoleerd te verplegen.  

 Tijdens uw opname wordt ernaar gestreefd om u te verplegen in 
een éénpersoonskamer of op een quarantaine afdeling voor 
COVID-patiënten. 

 U mag de kamer niet verlaten, behalve voor onderzoek of 
behandeling. Er zijn wel extra maatregelen nodig.  

 Ziekenhuismedewerkers die uw kamer betreden, dragen een 
masker, handschoenen, een schort en indien nodig een bril of 
spatscherm.  

 
Er wordt extra aandacht gevraagd voor een goede handhygiëne bij het 
verlaten van de kamer voor een onderzoek. Was uw handen grondig met 
zeep.   
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Tips en hygiëne adviezen voor patiënten in de 

thuissituatie   
 

Blijf thuis zolang er symptomen zijn  
U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, 
school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd 
elk bezoek aan huis.  
 
Volg uw symptomen op  
Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, 
...), bel dan uw huisarts om een raadpleging in te plannen. Als u 
rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat, meld dan bij de 
receptie dat u een COVID-19 patiënt bent. Dan kunnen maatregelen 
worden genomen om contact met andere mensen te beperken.  
Als een lid van uw huishouden symptomen begint te ervaren (bv. koorts, 
hoest, enz.), neem dan contact op met uw arts.  
 
Blijf uit de buurt van uw naasten  
Neem indien mogelijk een aparte en goed geventileerde kamer in, 
inclusief om te slapen. Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke 
kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer 
en toilet dan de overige gezinsleden.  
 
Draag een mondmasker  
In aanwezigheid van anderen, draag een chirurgisch masker of blijf op 
een afstand van meer dan 1,5 meter of (bij gebrek aan een masker) 
gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt. Het virus wordt 
overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen, … 
over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek gebruikt, moet u deze 
dagelijks wassen. Als u een chirurgisch masker gebruikt, gooit u het 
direct in een vuilnisbak wanneer u het verwisselt (verwissel na het 
dragen gedurende 3 uur).  
 
Verlucht de woonruimtes  
Open enkele keren per dag gedurende 30 min de ramen van de kamer 
waar de zieke verblijft. Bedek uw neus en mond als u hoest of niest.  
Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de 
hand hebt, hoest of nies dan in de vouw van de elleboog, de binnenkant 
van uw trui, ... Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de 
stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag zult 
wassen. Was daarna uw handen.  
 



 
6 

Was uw handen  
Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek 
en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen, ... en ook, meerdere keren 
per dag, met water en zeep of ontsmet uw handen met een 
hydroalcoholische oplossing (met minimaal 60% van alcohol). Ontsmet 
ze gedurende minstens 20 seconden. Uw huisgenoten moeten ook 
regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en 
mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan 
wegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffen 
handdoeken zodra ze nat zijn.  
 
Deel geen objecten  
Deel geen borden, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed 
met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig 
wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. 
Neem uw maaltijden apart.  
 
Desinfecteer oppervlakken  
Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, 
nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer, ...), met water dat 1% bleekwater 
bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze 
vervolgens met leidingwater).  
 
Schoonmaken toilet na stoelgang  
Sluit het WC deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Reinig 
vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen 
chloorhoudende producten met een ander schoonmaakmiddel. Neem de 
nodige handhygiëne in acht . 
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Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u meer duidelijkheid heeft geboden over het virus.  

 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3945f61e-76ee-4b8c-962e-e59c591e04bf
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4964a41d-655b-42d6-b2e7-cfb8b4d0ff7a

