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Coronavirus (COVID-19), patiëntinformatie 
 
In december startte een uitbraak van een ziekte met een nieuw coronavirus (COVID-19). We 
begrijpen dat u veel vragen heeft. In deze folder willen we u antwoord geven op de volgende 
vragen: 
 Hoe herken ik of ik last heb van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?  
 Wat is voor mij van toepassing?  

o Ik ben nog niet in ZGT 
o Ik ben in ZGT in de polikliniek 
o Ik ben in ZGT en opgenomen op de verpleegafdeling 

 Wat kan ik zelf doen? 
 Waar vind ik meer en vooral ook betrouwbare informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

Hoe herken ik of ik last heb van het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of 
kortademigheid.  
Maar niet iedereen met deze klachten is natuurlijk besmet met het nieuwe coronavirus! De 
eerste vraag die u uzelf moet stellen is of u risico heeft gelopen besmet te raken omdat u in 
een land bent geweest waar sprake is van wijdverspreide besmetting of dat u contact heeft 
gehad met een patiënt die positief is getest op COVID-19. 

Wat is voor mij van toepassing? 

Als u zich afvraagt of u naar het ziekenhuis kunt komen, kunt u in onderstaande tabellen lezen 
wat verder voor u van toepassing is. 
 

Ik ben nog niet in ZGT 

Als u een afspraak heeft en twijfelt of u mag komen: 

 
In risicogebied1 

geweest afgelopen 2 
weken 

Afgelopen 2 weken 

contact gehad met 
COVID-19 positieve 
patiënt 

Afgelopen 2 weken 

géén risicogebied1 en 
geen contact gehad 
met COVID-19 
positieve patiënt 

Klachten 
hoesten, 
niezen, 
koorts. 

 Kom niet naar het 
ziekenhuis 

 Bel huisarts/GGD bij 

koorts boven 38 ̊ C 

 Kom niet naar het 
ziekenhuis 

 Bel huisarts/GGD bij 

koorts boven 38 ̊ C 

 U kunt gewoon naar 
ZGT komen 

Geen klachten  U kunt gewoon naar 

ZGT komen 

 U mag naar ZGT komen 

 Is uw huisarts/GGD al 
geïnformeerd? Zo niet, 

dan wordt u alsnog 
verzocht om dit te doen 

 U kunt gewoon naar 

ZGT komen 

1 Klik hier voor de actuele lijst met risicogebieden (website RIVM) (te vinden onder: 
rivm.nl/Coronavirus/covid-19 vragen en antwoorden). 
 

http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=851a279e-eea1-4ce0-87ec-f20358296718
http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bce303e3-d2f2-4930-b1af-d1a385679f51
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Ik ben in ZGT op de polikliniek 

Als u al in het ziekenhuis bent en u begint te twijfelen of u voelt zich plotseling niet lekker: 

 

In risicogebied1 

geweest afgelopen 2 

weken 

Afgelopen 2 weken contact 

gehad met COVID-19 positieve 

patiënt 

Afgelopen 2 weken géén 

risicogebied1 en geen 

contact gehad met 

COVID-19 positieve 

patiënt 

Klachten 

hoesten, niezen, 

koorts. 

 U wordt in een 

aparte ruimte 
geplaatst en krijgt 
een chirurgisch 
mondneusmasker 
op. 

 De medewerker van 

ZGT neemt contact 
op met een van de 

deskundigen voor 
verder beleid. 

 U wordt in een aparte ruimte 

geplaatst en krijgt een 
chirurgisch mondneusmasker 
op. 

 De medewerker van ZGT 

neemt contact op met een 
van de deskundigen voor 

verder beleid. 

 Er zijn geen 

maatregelen nodig 

Geen klachten  Er zijn geen 

maatregelen nodig 

 Er zijn geen maatregelen 

nodig  

 Is uw huisarts/GGD al 

geïnformeerd? Zo niet, dan 
wordt u alsnog verzocht om 
dit te doen 

 Is uw huisarts/GGD al 

geïnformeerd? Zo niet, 
dan wordt u alsnog 
verzocht om dit te 
doen 

1 Klik hier voor de actuele lijst met risicogebieden (website RIVM) 
 
 
Ik ben opgenomen op een verpleegafdeling (kliniek) 

Als u op de afdeling opgenomen bent en wordt uitgevraagd of u voelt zich niet lekker: 

 
In risicogebied1 

geweest afgelopen 2 

weken 

Afgelopen 2 weken contact gehad 

met CCOVID-19 positieve patiënt 

Afgelopen 2 weken géén 

risicogebied1 en geen 

contact gehad met 

COVID-19 positieve 

patiënt 

Klachten 
hoesten, 
niezen, koorts. 

 Uw verpleegkundige 
of arts neemt contact 
op met 
infectiepreventie,  
arts-microbioloog of 

longarts 
 Zo nodig wordt u in 

aërogeen-strikte 
isolatie geplaatst in 
een sluiskamer 

 Uw verpleegkundige of arts 
neemt contact op met 
infectiepreventie,  arts-
microbioloog of longarts 

 Zo nodig wordt u in aërogeen-

strikte isolatie geplaatst in een 
sluiskamer 

 Er zijn geen extra 
maatregelen nodig 

Geen klachten  Er is geen isolatie 

nodig 
 U wordt dagelijks 

gemonitord1  

 Er is geen isolatie nodig 

 U wordt dagelijks gemonitord2  
 Is uw huisarts/GGD al 

geïnformeerd? Zo niet, dan 
wordt u alsnog verzocht om dit 
te doen 

 Er zijn geen extra 

maatregelen nodig 

1 Klik hier voor de actuele lijst met risicogebieden (website RIVM) (te vinden onder: 
rivm.nl/Coronavirus/covid-19 vragen en antwoorden). 

http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a6704027-5102-4c67-bc66-26eb0e1f9a95
http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6bb67dd6-404a-4d44-ba4f-42eb1d734737
http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5a4911e9-1d57-4dbc-854c-c8c30d69c501
http://iprova/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b6170336-10a4-4643-93f0-0e2e5f4522fc
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2 Met gemonitord wordt bedoeld: temperaturen en in de gaten houden of iemand 
verkoudheidsklachten ontwikkeld (hoesten, niezen, e.d.). 

Wat kunt u zelf doen? 

Wat als u verkoudheidsklachten heeft? 

Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u: 
 Koorts en luchtwegklachten heeft en als u de afgelopen twee weken in gebieden geweest bent met 

wijdverspreide verspreiding van het coronavirus (zie hiervoor de website van het RIVM): 
 Of als u de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. 

Hoe voorkom ik verspreiding? 

 Was je handen regelmatig 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het 

is dus altijd belangrijk om deze op te volgen, niet alleen nu er een nieuw virus rondgaat. 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen het nieuwe 

coronavirus (COVID-19)? 

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken 
met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes 
helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en 
mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen 
in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik 
van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

Waar vind ik meer en vooral ook betrouwbare informatie over het 
nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

Op al uw vragen antwoord geven kan niet in deze folder. Bovendien is de epidemie nog gaande 
en kunnen nieuwe ontwikkelingen nieuwe antwoorden opleveren. Waar vindt u de meeste 
actuele en betrouwbare informatie? 

Telefonisch 

U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).  

Websites 

Algemene informatie 
 rivm.nl/coronavirus/covid-19 
 ggdtwente.nl/actueel/nieuws/coronavirus 

 

Vragen en antwoorden over het nieuwe coronvirus (COVID-19) 
 rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland 

 

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) wereldwijd 

 Actuele status van het coronavirus wereldwijd 

http://iprova/iProva/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=8ded75cc-6ab3-4162-9aaf-bd49f6e8c728
http://iprova/iProva/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=6352d011-8d07-4dc1-9517-1e4e3f45202b
http://iprova/iProva/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=83b570b0-635a-4907-b8ed-f8bd200ca5bf
http://iprova/iProva/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1ad944af-0359-4233-97cb-7036679d3e35
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