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Actueel

Virale epidemieën en de zorgen voor 
de zorgverstrekkers: het coronavirus als actueel voorbeeld

H. De Cauwer1, 2, F. Somville2, 3, 4, 5.

Samenvatting 

Na het „severe acute respiratory syndrome” (SARS) en het „Middle East respiratory syndrome” (MERS) 
krijgt het Belgische gezondheidssysteem te maken met een derde coronaviruspandemie. In dit artikel 
worden kort de verschillen tussen deze drie virussen besproken met speciale aandacht voor de 
impact ervan op de hulpverlening. Is er een reden tot paniek of loopt het allemaal zo’n vaart niet? 

Na enkele „aanvallen” op het gezondheidssysteem met een verhoogde mortaliteit bij de alge-
mene bevolking, maar ook verhoogde ziekte- en sterftecijfers bij de hulpverleners, wordt opnieuw 
gehamerd op de tekorten in de voorzieningen, in de voorraden en in de bescherming voor en de 
training van de hulpverleners. Deze werden vele jaren geleden al gesignaleerd, maar er is niet veel 
geleerd uit voorgaande incidenten. 

Inleiding 

Het nieuwste coronavirus dook op in december 2019 
in de miljoenenstad Wuhan in de Chinese provincie 
Hubei. Ondanks de draconische maatregelen om het 
COVID-19-virus (coronavirus disease 2019) te isole-
ren door inter- en intranationale reizen te beperken 
en hele steden in quarantaine te plaatsen, kon het 
virus zich toch verder verspreiden. Na een tweetal 
maanden bereikte het verschillende continenten en 
was er sprake van een pandemie. 

De sluiting van de scholen en de fabrieken resul-
teerde in een onmiddellijke economische impact, 
wat in de week van 24 tot 28 februari 2020 leidde tot 
een aandelenverkoop met een beurscorrectie van 
bijna 15%. 

Nadien volgden ook Europese landen, waaronder 
België, die noodmaatregelen afkondigden om de pan-
demie in te dijken. Was dit een waan van de dag of 
was het terecht?

Wat is COVID-19? 

Coronavirussen (CoV) zijn een familie van virussen 
die bij verschillende dieren voorkomen, onder andere 
kamelen, runderen, katten en vleermuizen. 

In 2002 werd een eerste coronavirusinfectie bij 
mensen vastgesteld, het zogenaamde „severe acute 
respiratory syndrome” (SARS-CoV). Deze ontstond in 
de Chinese provincie Guangdong (Kanton). De gast-
heer was wellicht de Aziatische civetkat. 

Tien jaar later ontstond een kleinere epidemie met 
het „Middle East respiratory syndrome” (MERS-CoV), 
genoemd naar de landen waar het opdook, nl. in Jorda-
nië en Saudi-Arabië. Contact met kamelen of het drinken 
van kamelenmelk werden geïdentificeerd als de bronnen 
van de infectie. De initiële gastheer echter was wellicht 
de vleermuis. In 2019 werden nog steeds nieuwe patiën-
ten gediagnosticeerd, vooral in Saudi-Arabië en in Oman. 

In december 2019 werden bezoekers aan een die-
renmarkt in Wuhan in de Chinese provincie Hubei ziek 
van een op SARS-CoV lijkend virus. Dat virus werd aan-
vankelijk het Wuhan-virus of het SARS-CoV2 genoemd, 
maar werd midden februari omgedoopt tot COVID-19 
(coronavirus disease 2019). Een mogelijke (tussen)gast-
heer is het schubdier dat in de traditionele Chinese 
geneeskunde wordt gebruikt. Het is mogelijk dat de ini-
tiële gastheer ook hier de vleermuis is. 

De verschillen tussen deze drie virussen en hun 
impact worden samengevat in tabel 1 (1-5). Ze worden 
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patiënten wanneer het oorzakelijke pathogeen niet 
gekend is en in de latere stadia door onvoldoende 
handhygiëne en blootstelling aan aerosol via medi-
sche handelingen op een afdeling intensieve zorgen 
(reanimatie, intubatie, …). Er werden bij deze virus-
sen ziekenhuisclusters beschreven waarbij een pati-
ent meerdere hulpverleners had besmet, maar even-
zeer bleken ook artsen en verpleegkundigen de 
virussen te verspreiden. 

Bij aanvang van de SARS-epidemie woonde een 
64-jarige Chinese arts uit Guangzhou in de provincie 
Guangdong een huwelijksfeest bij in het Metropole 
Hotel in Hongkong. Hij had voordien enkele patiënten 
verzorgd met een tot dan toe onbekende longziekte. 
Tijdens zijn verblijf in Hongkong werd hij zelf ziek, net 
als tal van familieleden en andere gasten in het hotel. 
Een van de gasten kwam in Hanoi terecht en werd daar 
ziek. Hij werd er verzorgd door dokter Carlo Urbani, 
een WHO-arts. Hij lichtte de WHO in en bracht zo de 
bal aan het rollen. Verschillende hulpverleners van het 
ziekenhuis in Hanoi en het ziekenhuis in Hongkong 
werden ziek, onder wie dokter Urbani zelf, die onder-
tussen naar Bangkok was afgereisd voor een voor-
dracht over tropische aandoeningen. De Chinese arts 
overleed. De andere gasten van het hotel in Hongkong 
verspreidden SARS onder andere naar Singapore en 

alle drie gekenmerkt door een korte incubatieperiode, 
initiële griepachtige klachten (koorts, hoesten, dys-
pneu, diarree), met een snelle evolutie naar acuut long-
lijden („acute respiratory distress syndrome” of ARDS), 
sepsis en hartritmestoornissen. Voor COVID-19 bij-
voorbeeld bedroeg de mediane duur tot dyspneu vijf 
dagen, tot hospitalisatie zeven dagen en tot ARDS acht 
dagen (4, 5). De sterftecijfers halen gelukkig niet die 
van de seizoensgriep (daaraan overlijden ruw geschat 
jaarlijks gemiddeld 389.000 personen, met een range 
tussen 294.000-518.000), maar ze leiden wel tot 
bezorgdheid, vooral voor de hulpverleners zelf (6). 

Ook de Mexicaanse griep in 2009 had een grotere 
impact op de sterftecijfers dan de coronavirussen. De 
cijfers die in de literatuur worden aangehaald ver-
schillen wel sterk, gaande van meer dan 18.000 
(Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)) tot een tien-
voud daarvan (7). 

Verpleegkundigen en artsen: in de 
vuurlinie of zelf een lopend vuurtje 

Bij zowel SARS, MERS als COVID-19 maken hulpver-
leners een significant deel uit van de gevallen: aan het 
begin van de infectie door onbeschermd contact met 

TABEL 1
Vergelijking tussen de drie belangrijkste coronavirusinfecties. 

SARS MERS COVID-19 

Ontstaan China, Guangdong, november 
2002 

Saudi-Arabië, 2012 China, Hubei, december 2019 

Dier-mensoverdracht Aziatische civetkat (Paguma 
larvata) 

Kamelen Schubdier? 

Incubatietijd 2-10 dagen 2-14 dagen 1-5 (tot 16 dagen?) 

Aantal besmettingen > 8.000 > 2.000 > 142.000 op 14 maart 2020

Mortaliteit Ongeveer 9% Ongeveer 35% 2 à 6% (hogere cijfers in Italië: 
1.016 overlijdens op 12.839 
gevallen) 

Verwittiging WHO door lokale 
overheid 

4 maanden ? 1 maand 

Tijd tot pandemie Maanden 2 jaar (2014) 2,5 maanden 

Stop infectie 2004 ? ? 

Transmissie tijdens incubatietijd Ja Ja Ja 

Nood aan intensieve zorgen 20 à 30% 50 tot 89% 26% 

Transmissie op hulpverleners Ja (vooral door aerosol: 
intubatie, reanimatie,…) 

Ja Ja 

COVID-19: coronavirus disease 2019; MERS: Middle East respiratory syndrome coronavirus; SARS: severe acute respiratory syndrome; 
WHO: Wereldgezondheidsorganisatie

20-046_opmaak.indd   220-046_opmaak.indd   2 20/03/20   09:0920/03/20   09:09



virale epidemieën en de zorgen voor de zorgverstrekkers  3   

belang. Alle personen hadden nauw contact gehad 
met besmette patiënten (minder dan een meter 
afstand en onbeschermd) (15).

Tweede golf zieke gezondheidswerkers en 
ziekenhuisclusters vermijden

Zorgverleners moeten de nodige maatregelen nemen 
en lessen trekken uit het verleden om zich voldoende 
te beschermen met als doel zowel zichzelf als de pati-
enten en anderen te vrijwaren. 

Tijdens de MERS- en SARS-uitbraken was de 
besmetting van het zorgpersoneel een belangrijke 
bezorgdheid. Strikte infectiepreventie- en controle-
procedures (IPC) zijn van cruciaal belang om de vei-
ligheid op de werkplek te waarborgen en om de ziek-
teverwekkers in kwestie te bestrijden. 

MERS-CoV is tot enkele dagen na contact met een 
positieve patiënt nog te kweken uit luchtstalen, op werk-
oppervlakken en medische apparatuur. Bij 20°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 40% leeft MERS-CoV nog 
48 uur verder op plastic en metalen oppervlakken. Dat 
zijn overigens de algemene, klassieke omgevingscondities 
in een ziekenhuis of een klassieke kamer. De virussen 
zijn gevoelig voor warmte, vetten, oplosmiddelen, niet- 
ionogene wasmiddelen, oxidatiemiddelen en ultraviolet 
licht. Bij hogere temperaturen of hogere niveaus van rela-
tieve vochtigheid neemt hun levensvatbaarheid af. 

De WHO heeft specifieke richtlijnen voor de 
IPC-procedures bij de zorg voor een verdachte of 
bevestigde met MERS-CoV besmette patiënt. Voor 
aerosol genererende procedures, zoals tracheale intu-
batie, bronchoalveolaire lavage en handmatige ven-
tilatie, worden aerogene voorzorgsmaatregelen aan-
bevolen. De procedure moet worden uitgevoerd in 
een voldoende geventileerde ruimte in aanwezigheid 
van een beperkt aantal personen. 

Hoewel er voor COVID-19 nog steeds belangrijke 
hiaten zijn in de mogelijk relevante informatie om 
geschikte preventie- en controlemaatregelen te treffen 
(bv. viruspersistentie in de omgeving), hebben zowel 
het „European Centre for Disease Prevention and Con-
trol” als de WHO op basis van de ervaring met de 
MERS en SARS-uitbraken in het verleden richtlijnen 
voor IPC ontwikkeld (16-18). De volledige procedure 
wordt het best gevolgd zoals hierna beschreven:
1. Bij de triage: geef de verdachte patiënt een chirur-

gisch masker en stuur hem naar een veilige zone, 
een isolatieruimte indien beschikbaar. Houd ten 
minste een meter afstand tussen de verdachte 

Canada. Of hoe een indexpersoon SARS wereldwijd 
kon verspreiden (8). 

In de Canadese stad Toronto besmette een patiënt 
vijftien anderen, onder wie tien ziekenhuismedewerkers, 
en dit nog voor isolatiemaatregelen werden genomen (9). 
Bij de uitbraak in Canada was maar liefst 42,5% van de 
gevallen ziekenhuismedewerker. Zij waren ook jonger 
dan de andere patiënten (gemiddeld 51 jaar). De morta-
liteit lag hoger dan in de algemene populatie, namelijk 
13,8%, mogelijk door de hogere virale load door een meer 
intensieve blootstelling aan viruspartikels (10). Minder 
bekend is dat vooral bij ziekenhuismedewerkers in 
Hongkong de SARS-infectie samenviel met een meta-
pneumovirusinfectie. Er was gelukkig geen verschil in 
ziekte-ernst tussen een co-infectie en SARS alleen (11).

Bij de MERS-epidemie werd een nog groter aantal 
hulpverleners ziek. Onder de 2.223 bevestigde patiën-
ten met MERS bekend bij de WHO, waren er maar 
liefst 415 hulpverleners (12). Gezien hun jongere leef-
tijd en beperkte comorbiditeiten in vergelijking met 
patiënten uit de algemene populatie, vertoonden meer 
hulpverleners in deze WHO-studie een asymptoma-
tisch verloop en minder sterfte. In de eerste jaren van 
deze uitbraak in Saudi-Arabië maakten hulpverleners 
maar liefst 25% van het totaal aantal patiënten uit, 
maar was hun risico op overlijden gelukkig minder 
groot (13). Een kleinere studie uit Saudi-Arabië en 
Oman rapporteert in 2019 een daling van het aantal 
besmette hulpverleners tot 15% van totale aantal patiën-
ten, wat nog steeds veel is ondanks de „ervaring” met de 
ziekte en de alertheid ervoor. Ook minder goed nieuws 
was het hogere sterfterisico bij hulpverleners in 2019 (3).

Het nieuwste coronavirus, COVID-19, lijkt de 
hulpverleners voorlopig iets meer te ontzien, mogelijk 
door de snellere risico-inschatting en het dragen van 
beschermende kledij, maskers,… Voor zover de cijfers 
betrouwbaar zijn, wordt vanuit China gemeld dat 
van de naar schatting ongeveer 70.000 patiënten een 
drieduizendtal hulpverlener is (4,3%) (14).

De geschiedenis herhaalt zich. Een Italiaanse arts 
wordt besmet tijdens de opkomende infectie-uitbraak 
in Noord-Italië en herkent de symptomen bij zichzelf 
niet, wellicht omdat de indexpersoon asymptomatisch 
is. Hij wordt ziek op vakantie in Tenerife en besmet 
onder andere zijn partner en zorgt ervoor dat een hon-
derdtal Belgen in quarantaine worden geplaatst. 

Een Chinese gevalsstudie bij 30 artsen en ver-
pleegkundigen die COVID-19 opliepen, vindt meer en 
ernstigere infecties bij personen die in het beginsta-
dium werden besmet en meer onbeschermd werden 
blootgesteld. Ook de duur van blootstelling was van 
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reanimatie) PBM gebruiken, inclusief handschoe-
nen, jassen met lange mouwen, oogbescherming 
en pasvormgeteste deeltjesmaskers (N95 of gelijk-
waardig, of hoger beschermingsniveau). Gebruik 
indien mogelijk voldoende geventileerde eenper-
soonskamers om aerosol genererende procedures 
uit te voeren, d.w.z. met onderdrukkamers met 
minimaal twaalf luchtverversingen per uur of mini-
maal 160 liter per seconde per patiënt in voorzie-
ningen met natuurlijke ventilatie. Vermijd de aan-
wezigheid van onnodige personen in de kamer. 
Zorg voor de patiënt in hetzelfde type kamer nadat 
de mechanische ventilatie is begonnen (16-19).

Een recente review over de zgn. emerging infections 
stelt dat ook bij de coronavirussen het best een 
„biocontainment”-kamer wordt gebruikt, indien 
aanwezig, gezien het grote risico op besmetting van 
de gezondheidswerkers bij het niet 100% naleven 
van de procedures. De auteurs vermelden erbij dat 
deze veel te weinig beschikbaar zijn (voor heel de 
Verenigde Staten slechts twintig specifieke isolatie-
boxen), dus onvoldoende in geval van een pandemie 
(20). Met twee referentiecentra in België zijn we dan 
nog beter gesteld dan in de Verenigde Staten. 

Welke lessen werden er getrokken uit 
de voorgaande pandemieën? 

Reeds in 2008 wezen de Belgische spoedartsen op 
enkele hiaten in de paraatheid van ziekenhuizen bij 
pandemieën. Een tekort aan beschermende kledij, 
vaccins, antibiotica, isolatiekamers, mortuariumca-
paciteit en een gebrek aan herhaalde opleiding (21). 
Zo gaven studenten geneeskunde aan zich angstig, 
onwennig en onzeker te voelen om het hoofd te bie-
den aan onder andere pandemieën met pathogenen 
waarvoor geen behandeling is, mede omdat ze hierop 
te weinig getraind worden (22). Zes jaar later is de 
situatie nog niet beter te noemen (23).

Twaalf jaar later duikt COVID-19 op en zijn er 
aanvankelijk slechts twee plus twee plaatsen (Sint- 
Pietersziekenhuis in Brussel en het Universitair Zie-
kenhuis Antwerpen) beschikbaar om patiënten 
besmet met het coronavirus op te vangen, ruim 
onvoldoende voor een virus dat op een tweetal 
weken tijd enkele honderden patiënten heeft besmet 
(> 200 patiënten op 8 maart 2020). Niet alleen in Bel-
gië zijn we onvoldoende klaar; wereldwijd hebben 
we te weinig lessen getrokken uit voorgaande ram-
pen en pandemieën (4).

patiënten en de anderen. Vraag alle patiënten 
ofwel bij het hoesten of niezen de neus en de mond 
te bedekken met een stoffen of papieren zakdoek, 
ofwel te hoesten of te niezen in de elleboogholte. 
Voer na contact met de luchtwegen steeds de 
handhygiënemaatregelen uit.

2. Pas voorzorgsmaatregelen voor antidruppelver-
spreiding toe: antidruppelvoorzorgsmaatregelen 
voorkomen de overdracht van grote druppeltjes met 
ademhalingsvirussen. Gebruik een chirurgisch mas-
ker als u werkt binnen een à twee meter van de pati-
ent. Plaats patiënten in een eenpersoonskamer of 
groepeer patiënten met dezelfde etiologische diag-
nose. Is een etiologische diagnose niet mogelijk, 
groepeer dan de patiënten met een vergelijkbare 
klinische diagnose en op basis van epidemiologi-
sche risicofactoren, met een duidelijke ruimtelijke 
scheiding. Wanneer u zorg verleent dicht bij een 
patiënt met ademhalingssymptomen (bv. hoesten of 
niezen), bescherm dan ook de ogen tegen verstui-
vingen met een gezichtsmasker of bril. Beperk de 
verplaatsing van patiënten binnen de instelling en 
zorg ervoor dat ze medische maskers dragen wan-
neer ze buiten hun kamer zijn.

3. Neem contactvoorzorgsmaatregelen: druppel- en 
contactvoorzorgsmaatregelen voorkomen de 
directe of indirecte overdracht door contact met 
verontreinigde oppervlakken of apparatuur (bv. met 
verontreinigde zuurstofslangen/interfaces). Gebruik 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (pas-
vormgeteste deeltjesmaskers, oogbescherming, 
handschoenen en beschermende overschort) bij het 
betreden van de kamer en verwijder PBM bij ver-
trek. Gebruik indien mogelijk wegwerp- of speciale 
apparatuur (bv. stethoscopen, bloeddrukmanchet-
ten en thermometers). Als apparatuur tussen pati-
enten moet worden gedeeld, reinig en desinfecteer 
dan tussen twee patiënten door. Zorg ervoor dat 
gezondheidswerkers hun ogen, neus en mond niet 
aanraken met mogelijk besmette handschoenen. 
Vermijd vervuilende omgevingsoppervlakken die 
niet direct verband houden met patiëntenzorg (bv. 
deurklinken en lichtschakelaars). Zorg voor vol-
doende ventilatie van de ruimte. Vermijd verplaat-
sing van patiënten of transport. Voer de handhygië-
nemaatregelen uit.

4. Neem voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren 
van aerosol genererende procedures: zorg 
ervoor dat zorgverleners die aerosol genererende 
procedures uitvoeren (open afzuiging van de lucht-
wegen, intubatie, bronchoscopie, cardiopulmonale 
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en een degelijke training zijn een conditio sine qua non. 
Daarom is het intriest vast te stellen dat de eerste lijn, 
m.n. de huisartsen, onvoldoende of geen persoonlijke 
bescherming aangereikt krijgt door de overheid. Na 
alle commotie rond H5N1, ebola, SARS, MERS, en nu 
COVID-19, moeten de meeste huisartsen hun patiënten 
naar het ziekenhuis verwijzen omdat ze niet beschik-
ken over de essentiële basisbescherming (een mond-
masker) (25). Door het vermijden van infecties bij de 
hulpverleners vermindert ook de secundaire intramu-
rale transmissie en blijven de ziekenhuizen garant staan 
voor een betere zorgcontinuïteit (12). Of zoals Wilder- 
Smith en Low het stellen: „We hebben de plicht de hulp-
verleners te beschermen” (26).

Besluit

Wegens de grotere kans op ziekenhuisclusters en op 
overdracht van het virus op hulpverleners moeten de 
comités voor ziekenhuishygiëne nauwlettend toekijken 
op eventuele secundaire besmettingen. Een surveil-
lance van hulpverleners is dan ook strikt noodzakelijk. 
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Bespreking

Een van de grootste zorgen bij een mogelijke pandemie 
is de overbelasting van het zorgsysteem. Dit werd in 
2008 al benadrukt, maar is nog steeds van toepassing. 

In 2003 maakte men in Nederland reeds de denkoe-
fening welke impact een grieppandemie kan betekenen 
op de medische zorgen. Toen berekende men in Neder-
land bij een pandemie een „attack rate” van 30%, maar 
liefst 10.000 influenzagerelateerde ziekenhuisopnames 
en meer dan 4.000 overlijdens (24). Mutatis mutandis 
geldt hetzelfde voor een coronaviruspandemie, waar-
van de „attack rate” en het aantal ernstige ARDS-beel-
den kan wisselen volgens het agens. In tabel 2 worden 
enkele pandemieën en hittegolven vermeld die een 
sterke impact hadden op het gezondheidssysteem.

In een sector waarin de hospitaalbezetting in de 
winter sowieso al bijna 100% bedraagt, lijkt het een 
onmogelijke opgave wanneer griep en een coronavirus 
voor een hogere patiëntentoestroom zorgen. Dezelfde 
Nederlandse onderzoekers gingen het effect na van ver-
schillende mogelijke strategieën op het aantal zieken-
huisopnames en overlijdens. Zo zou vaccinatie meer 
dan 60% van de ziekenhuisopnames en meer dan 55% 
van het aantal overlijdens kunnen voorkomen (24). Een 
adequaat vaccin laat op zich wachten. Het eerste vaccin 
voor COVID-19 wordt dan ook pas verwacht tegen 
begin 2021. Alertheid, goede beschermingsmaatregelen 

TABEL 2
Sterfte door infecties/ hittegolven.

 Jaar Regio/land Overlijdens 

H1N1 Spaanse Griep 1918 Wereldwijd 50 à 100 miljoen 

H2N2 Aziatische griep 1957 Wereldwijd 1 à 4 miljoen 

H3N2 Hongkonggriep 1968 Wereldwijd > 1 miljoen 

Hittegolf 1994 België > 1.200 

Hittegolf 2003 Europa > 70.000 

SARS 2002 Wereldwijd 770 

H1N1 Mexicaanse griep 2009 Wereldwijd > 18.000 (WHO) 
Schatting 123.000 à 203.000

MERS 2012 Wereldwijd 700 

COVID-19 2019 China 
Rest van de wereld
België 

3.194 
2.199 (WHO situation report 14-03-2020)
4 (Sciensano 14-03-2020) 

Seizoensgriep Jaarlijks Wereldwijd 294.000-518.000 

COVID-19: coronavirus disease 2019; MERS: Middle East respiratory syndrome coronavirus; SARS: severe acute respiratory syndrome; 
WHO: Wereldgezondheidsorganisatie.
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Abstract
Viral epidemics and the concerns for 
the health care providers: 
the corona virus as a current example

After SARS and MERS, our health system is 
faced with a third corona virus pandemic. We 
briefly discuss the differences between these 
three viruses with special attention for the 
impact on the health care workers. Is there a 
reason to panic or will it be easily manageable? 

After a few „attacks” on the health system 
with an increased mortality in the general pop-
ulation, but also increased illness and death 
rates among the health care workers, once 
again we need to stress the shortages in facil-
ities, in supplies, in protection for the care pro-
viders, and in training. These were reported 
many years ago, but not much has been 
learned from previous incidents. 
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