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1. 5 januari: WHO bericht van cluster patiënten met 

onbekende pneumonie

2. Thailand meldt 13 januari een bevestigde casus, Japan 16 

januari, Zuid Korea 20 januari

3. 22/23 januari bijeenkomst Emergency Committee. Geen 

consensus over PHEIC. Herbeoordeling over 10 dagen

4. 30 januari: PHEIC verklaring door WHO





1. Hoe is deze situatie ontstaan?



Bron: Yuan et al. Front. Vet. Sci 2020 









Bron: Haider et al. Front. Public Health 2020 





1. Inf@ct 17 januari

• Casusdefinitie → testen indien bepaalde klachten en bij 
terugkomst uit Wuhan of na contact met bevestigd geval

2. OMT 24 januari

• COVID-19 groep A meldingsplicht

• Bekrachtiging casus definitie, isolatie maatregelen, 
procedure diagnostiek, communicatiebeleid



1. Beperkte beschikbaarheid PBM en testen

2. Strikt testbeleid – bij start vooral triage van testen door GGD



1. Casusdefinitie



Bron: van Hensbergen et al. BMC Infectious Diseases 2021











Bron: COVID dashboard, GGD Zuid Limburg



Bron: COVID duiding, GGD Zuid Limburg



Bron: COVID dashboard, GGD Zuid Limburg













⚫ De symptomen: 
•– incubatietijd: 6 dg (range 2-12 dg) 
•– neusverkoudheid, hoesten en 

•griepachtig ziektebeeld ± koorts
•– longontsteking, shocklong (‘ARDS’) 
•– thrombosering

⚫ De oorzaak: 
•– SARS-CoV-2 (nieuw Coronavirus) 

⚫ Hoe verspreidt het virus: 
•– mens-op-mens
•– druppel en contact; aërosol-

•genererende procedures (op IC) 
•– verspreiding van pre-symptomatische

•en symptomatische contacten
•– R0'-'2,5; generatietijd '-'3-5 dg 

⚫ Preventie en behandeling: 
•– handen wassen!!! 
•– hygiënische maatregelen gericht 
tegen 

•contact- en druppelinfectie ('-'1,5 m) 
•– adequate ventilatie! 
•– handalcohol | ziekenhuis: cohorten; 

•(isolatie)kamer, PBM, oogbescherming 

•'-'0,25% 

'-'1-1,5% 

•'-'0.5% thuisbegeleiding 

•'-'97.5% 

Bron: Presentatie 2e kamer, Jaap van Dissel 

Weinig tot vrijwel
zonder klachten

ziekenhuis

IC 



Bron: Banerjee et al, Lancet 2020 





Bron: Cottini et al, Mayo Clinic Proc 2021 



1. Geen verhoogd risico om geïnfecteerd te raken

2. Symptomen en beloop niet anders dan niet-zwangeren

3. Wel vanaf 3e trimester kans op ernstiger beloop door 

mechanische beperking groeiende buik/beperkte 

longcapaciteit

4. Geen verhoogde kans op miskraam/aangeboren afwijking

5. Geen transmissie via borstvoeding (hand/hoesthygiëne!)



Bron: Nakra et al. Children 2020



1. Impact voor JGZ (?)

Bron: Nalbandian et al. Nature 2021





1. Waarde van sequencing
• Detecteren van nieuwe varianten
• Vinger aan de pols bij verloop pandemie (kiemsurveillance)
• Beter begrijpen verloop (lokale) uitbraken

2. Bij nieuwe variant standaard aantal vragen
• Is deze besmettelijker dan de huidig dominante variant?
• Is deze ziekmakender?
• Hoe is de vaccineffectiviteit tegen deze nieuwe variant?











1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/een-vaccin-tegen-het-

coronavirus/veelgestelde-vragen

2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/een-vaccin-tegen-het-coronavirus

3. https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

(professionals)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/een-vaccin-tegen-het-coronavirus/veelgestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/een-vaccin-tegen-het-coronavirus
https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19




Bron: https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19  



Bron:NOS
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Slide: RIVM  



Bron:RTL

Bron: AD  



1. Preventie helpt, oa (morbide) obesitas risicofactor voor 

ernstige ziekte 

2. mRNA vaccins snel te maken en effectief (mogelijkheden 

andere infectieziekten)

3. IZB crisisstructuur sterker maken/makkelijker opschalen

4. (Nog) beter internationaal samenwerken (testbeleid, PBM) 



1. Binnen crisis goede samenwerking GGD intern en extern 

2. In NL handhaving regels lastig/lastig om te houden aan 

routekaarten (polderen)

3. Tijdens een crisis haalt een beleid je (vaak) in

4. GGDen klaren uiteindelijk samen wel de klus



Bedankt voor uw aandacht!

casper.denheijer@ggdzl.nl


