
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe 

Dienst noodplanning 

 

 

 
 

Loïc Prégardien     -      02 773 07 90     -      lpregardien@woluwe1150.be 

  Sint-Pieters-Woluwe, maandag 17 februari 2020 

 
 

Coronavirussen, een probleem voor de volksgezondheid: 
 

De internationale en nationale media geven veel informatie over de coronavirusepidemie. 

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert "coronavirussen (CoVs) als onderdeel van een 

grote familie van virussen die symptomen veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot 

ernstigere ziekten. 

 

 Een nieuw coronavirus (nCoV) is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet bij de 

mens werd geïdentificeerd.  

Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingssymptomen, koorts, hoest, 

kortademigheid en dyspneu. In ernstiger gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, 

ernstig acuut luchtwegsyndroom, nierfalen en zelfs de dood. 

Standaard aanbevelingen om de verspreiding van de infectie te voorkomen zijn het 

regelmatig wassen van de handen, het bedekken van de mond en neus bij het hoesten en 

niezen, en het grondig koken van vlees en eieren. Nauwe contacten met personen met 

symptomen van luchtwegaandoeningen zoals hoesten en niezen moeten worden 

vermeden. "  

(Bron: WGO) 

Met de uitbraak van de coronavirusepidemie heeft de FOD Volksgezondheid u 

communicatiemiddelen ter beschikking gesteld om de burgers te informeren. 

Hiervoor is een referentiewebsite beschikbaar: www.info-coronavirus.be en een 

crisiscentrum dat bereikbaar is via 0800/14.689. 

Wij nodigen u uit om deze site te raadplegen waar u alle up-to-date informatie over het virus 

vindt, maar ook veelgestelde vragen en de acties van de autoriteiten. 
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Daarnaast publiceert de FOD Volksgezondheid voortdurend op hun twitteraccount 

(@SanteBelgique) en op hun Facebook-pagina over nieuwe ontwikkelingen en te volgen 

hygiënemaatregelen ter bescherming tegen virussen (en dus ook tegen de seizoensgriep).  

Er zijn eenvoudige maatregelen om de verspreiding van influenzavirussen, coronavirussen of 

andere virussen te voorkomen: 

 Was uw handen regelmatig 
 Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen 
 Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. 

hoesten en niezen) 

Als er symptomen worden vermoed, vermijd dan openbare plaatsen en neem contact op 

met uw arts. 
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