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Weert, 28 februari 2O2O

Onderwerp : Coronavirus

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het coronavirus komt dichterbij nu twee gevallen in Nederland bekend zijn én vlak over de
grens van Limburg met Duitsland patiënten met COVID-19 zijn vastgesteld. Daarom wil ik
u informeren over de stand van zaken in onze Veiligheidsregio Limburg Noord. Over het
coronavirus heeft onze Veiligheidsregio nauw contact met de GGD Zuid Limburg en de
Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Vera ntwoordel ijkheden
Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Een ziekte van nationale
betekenis. Daarom valt COVID-19 in de groep A-ziekten. Dit houdt volgens de Wet
publieke gezondheid het volgende in:
. het bestuur van de Veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding van de

bestrijding.. de voorzitter van de Veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van het virus
' de minister van VWS geeft leiding aan de bestrijding en kan de voorzitter van de

Veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen.
. de uitvoering van de bestrijding is opgedragen aan de GGD.
Daarmee is het niet aan mij als burgemeester om maatregelen rondom het coronavirus in
onze gemeente te nemen. Als lid van het bestuur van de Veiligheidsregio ben ik uiteraard
wel betrokken en word ik geinformeerd.

Als het virus Limburg bereikt
Er zijn op dit moment, vrijdagmiddag 12.00u, twee patiënten met COVID-19 in Nederland.
Beide buiten onze regio. Als een inwoner binnen onze Veiligheidsregio besmet blijkt te
zijn, licht de GGD mij daarover in.
De Veiligheidsregio is goed voorbereid. De bestrijding van dit nieuwe coronavirus is in
wezen niet anders dan die van andere infectieziekten. De GGD voert bron- en
contactonderzoek uit om verspreiding tegen te gaan (zie ook de bijlage). Bij kleinere
uitbraken is dit een beproefde methode gebleken. Bij grote aantallen zieken kan de GGD
verregaandere maatregelen adviseren. Denk hierbij aan het afgelasten van evenementen.
Als dat aan de orde zou komen, is de minister het bevoegd gezag en de voorzitter van de
Veiligheidsregio degene die de maatregelen afkondigt. Aanzien er momenteel geen
patiënten met COVID-19 in Limburg zijn, is een dergelijke maatregel nu niet zinvol.

Onze gezondheidsdienst werkt bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus samen met
huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals in de regio. Ook zij zijn voorbereid.
De artsen en verpleegkundigen van de GGD volgen continu de ontwikkelingen en hebben
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contact met het RIVM, de regio Zuid-Limburg en de partners in het aangrenzende België
en Duitsland. Daarnaast is er afstemming/samenwerking met de GHOR en
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Aanpak in Nederland
Nederland heeft een goed systeem voor de bestrijding van infectieziekten. Op de
wereldranglijst staat Nederland op de vijfde plek. De aanpak is gericht op het snel
opsporen van besmette mensen en voorkomen van verdere besmetting. De maatregelen
zijn gebaseerd op feiten en risico-inschatting door experts.
Mensen kiezen vaak zelf voor aanvullende maatregelen. Denk in dit geval aan het
vermijden van grote groepen, het niet schudden van handen of het dragen van een
mondkapje. Feitelijk gezien is dit (nog) niet zinvol, maar het geeft mensen het gevoel dat
ze hebben gedaan wat ze konden om besmetting te voorkomen.

Andere landen
Elk land kan zijn eigen aanpak voor de bestrijding van een infectieziekte kiezen. Op
sommige plekken is de aanpak van het nieuwe coronavirus effectief, op andere plekken
blijkt een andere aanpak dat niet te zijn. Er bestaat geen aanpak die in alle mogelijke
omstandigheden 100o/o succes garandeert. Zeker bij een nieuw virus kunnen landen van
elkaar leren.

Grensregio Limburg
Limburg is omgeven,door buitenland. Er is dagelijks veel grensverkeer tussen Limburg en
het aangrenzende Be\lgië en Duitsland. Virussen stoppen niet bij de grens. Momenteel zijn
er in Gangelt (D) ziektegevallen. De komende tijd zal duidelijk worden of meer mensen
zijn besmet in Gangelt en omstreken.
Het is aan inwoners van een grensstreek lastig uit te leggen dat aan de ene kant van de
grens andere maatregelen worden genomen dan aan de andere kant. Aansluiten bij de
maatregelen die nu over de grens zijn genomen zijn, is echter niet van toepassing omdat
Limburg geen ziektegevallen heeft. Bovendien volgt Limburg het nationale beleid.

De GGD houdt zeer nauw contact met de Duitse GGD. Door deze korte lijnen heeft de
Veiligheidsregio Limburg Noord snel informatie over nieuwe ontwikkelingen. Duitsland doet
contactonderzoek naar de ziektegevallen en elke link met Nederland wordt onderzocht.
Zodra Nederlanders risico lopen, onderneemt de GGD actie. Ook het RIVM heeft contact
met zijn Duitse evenknie: het Robert Koch Instituut.

Informatievoorzieni ng
De situatie rondom het nieuwe coronavirus kan snel veranderen. Inwoners van onze
Veiligheidsregio kunnen voor actuele informatie terecht op RIVM.nl (landelijk) en de site
van de GGD Limburg Noord. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen in Limburg en
in onze gemeente in het bijzonder.

Met

Drs. G.J.W. Ga ëls
Loco-burgem



Bijlage: Over het coronavirus

Nieuw coronavirus
Dit coronavirus (COVID-19) hebben we nog niet eerder meegemaakt. Er is nog veel
onbekend over het virus. De situatie rondom het virus kan veranderen. Daarom is er
wereldwijd veel aandacht voor.
Twee keer eerder heeft de wereld te maken gehad met een coronavirus. In 2002 was dat
SARS en sinds 2012 MERS. MERS en SARS zijn andere typen van het coronavirus met
andere eigenschappen. Daardoor zijn de sterftecijfers ook anders.

Besmettelijkheid
Het nieuwe coronavirus wordt van mens op mens overgedragen door hoesten en niezen
van een besmette patiënt. Via kleine druppeltjes komt het virus via de lucht of handen bij
anderen terecht. Waarschijnlijk zijn alleen mensen die ziek zijn, besmettelijk voor
anderen. Daarbij geldt: hoe zieker, hoe besmettelijker. De incubatietijd is de periode
tussen besmetting en ziek worden. Bij het coronavirus is dit circa twee dagen tot twee
weken.

Meldingsplicht voor artsen
Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe
coronavirus, dan moet de arts dat melden aan de GGD. Dit is de meldingsplicht voor groep
A-ziekten (Wet publieke gezondheid). De meldingsplicht geldt ook voor laboratoria. De
GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of
laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de richtlijn van het RIVM.

Ziekteverschijnselen
De meeste zieke patiënten met dit virus hebben koorts, moeten hoesten en zijn
kortademig. Bij zwakkeren kan het leiden tot een longontsteking die in ernstige gevallen
fataal kan worden. Niet iedereen die besmet raakt, wordt ziek. Vooral ouderen en mensen
met een verminderde weerstand worden sneller ziek dan gezonde mensen. De meeste
mensen die ziek worden, herstellen.

De ziekteverschijnselen van COVID-19 lijken sterk op die van een gewone griep.
Momenteel heeft Nederland te maken met de jaarlijkse griepepidemie. Of iemand een
gewone griep heeft of COVID-19 is alleen vastte stellen na een test. Zo'n test kan worden
aangevraagd door de GGD of een ziekenhuis.

Verdenking nieuw coronavirus
Als er een kans bestaat dat iemand ziek is door het nieuwe coronavirus, dan wordt een
test gedaan. Men neemt daarvoor slijm achter uit de keel en neus met een wattenstaafje.
Wanneer iemand erg ziek is, gebeurt dit in het ziekenhuis. Wanneer dat niet het geval is,
doet de GGD dit thuis. De test wordt uitgevoerd bij het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam en bij het RIVM in Bilthoven. Vanaf deze week komt daar in onze regio het
MUMC in Maastricht bij, Het duurt ongeveer 24 uur voordat de uitslag bekend is. Totdat de
uitslag van het onderzoek bekend is, moet men thuis blijven. Er zijn inmiddels diverse
mensen in Zuid-Limburg getest. Allen bleken niet besmet te zijn.

Overleden zieken
Nieuw coronavirus in China 2o/o ftot nu toe)
Nieuw coronavirus in Eurooa 0.5olo ltot nu toe)
SARS tOo/o
MERS 3Oo/o

Jaarliikse orieo 2077 -2018 Io/o
Jaarliikse orieo 2018-2019 O,7o/o



Bron- en contactonderzoek
Als bij iemand het nieuwe coronavirus wordt vastgesteld, brengt de GGD de contacten in
kaart. De GGD belt de mensen op die risico lopen om ook ziek te worden. Dit wordt
contactonderzoek genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als iemand
ziek is, dan wordt een test gedaan. Als iemand niet ziek is volgt de GGD de gezondheid
van die persoon, tot twee weken na het laatste contact met de zieke persoon. Daarnaast
probeert de GGD uit te zoeken van wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen.
Dit wordt brononderzoek genoemd.

Quarantaine
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te
gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een
patiënt met een bewezen infectie. Mensen die in quarantaine gaan, zijn niet besmettelijk.
Iemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is maximaal 2 weken in
het geval van het nieuwe coronavirus.

Behandeling
Er is nog geen medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Ook is er (nog) geen vaccin. Het
lichaam moet het virus zelf de baas zien te worden. Wel kan medische zorg zieken hierbij
helpen. Bijvoorbeeld door zuurstof of extra vocht toe te dienen.


