
Coronavirus 

Het nieuwe humane coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-
2) veroorzaak respiratoire infecties, soms met een enterale component, bij mensen en 
dieren. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar heeft een incubatieperiode van 2-14 
dagen (gemiddeld 5-6 dagen). 

Ziekteverschijnselen 
Wisselend, van milde niet-specifieke luchtwegklachten: neusverkoudheid; 
keelpijn (14%); (droge) hoest (68%); moeheid (38%); sputumproductie (33%); spier- en 
gewrichtspijnen (15%);  hoofdpijn (14%) en verhoging, tot meer ernstige ziektebeelden met 
koorts (> 38 graden Celsius, 88%); kortademigheid (19%) en pneumonie, tot acute 
respiratoire stress syndroom en septische shock. Ook gerapporteerd (bij een kleiner deel van 
de patiënten): diarree (4%); misselijkheid en braken (5%). Ongeveer 80% van de gemelde 
gevallen heeft milde tot matig ernstige klachten, 13,8% had ernstige klachten en 6,1% zeer 
ernstige klachten. 

Gegevens van oa Amphia/NVALT: 
• Temp > 37.3       94% 
• Hoesten              82% 
• O2 behoeftig     76% 
 

De patiënten met complicaties worden onderverdeeld in ‘ernstige pneumonie’ als zij 
zuurstofbehoeftig zijn (circa 65% van de gevallen), ‘kritiek’ als ze beademing nodig hebben 
(circa 20%), of ‘fataal’ (circa 15% van de patiënten met pneumonie).  China meldt in maart 
2020 een case fatality rate van 2,3%. Zowel de ernst, verloop en case fatality rate is 
afhankelijk van onderliggende aandoeningen en neemt toe bij ouderen boven de 70 jaar.  

Besmettingsweg 
Druppelinfectie: transmissie via grote druppels uit hoesten en niezen binnen een afstand van 
2 meter. Via aerosolen tijdens aerosolvormende handelingen (tracheale intubatie, niet-
invasieve beademing, tracheostomie, cardiopulmonaire reanimatie, manuele handmatige 
beademing voorafgaand aan intubatie, bronchoscopie, handelingen aan de tracheostoma, 
uitzuigen)  

Besmettelijke periode 
Exacte gegevens over de besmettelijke periode ontbreken. Een patiënt is in ieder geval 
besmettelijk tijdens de symptomatische fase. Daarna  kan het virus nog langer 
met PCR aantoonbaar zijn in de keel/feces. Tot nu toe zijn er aanwijzingen dat voornamelijk 
symptomatische personen bijdragen aan de verspreiding. Exacte gegevens over de 
besmettelijkheid ontbreken. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Ook 
de overleving van het virus buiten het lichaam is onbekend en afhankelijk van bijvoorbeeld 
het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Risicogroepen 
Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn 
geweest, (gezins)contacten van een bewezen patiënt. 



Personen ≥18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en 
personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te 
infecteren en krijgen aanvullende preventieve maatregelen 

Verhoogde kans op ernstig beloop 
Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met 
als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar >70 jaar. Dit betekent dat de 
adviezen niet gelden voor personen onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden.  

Risicofactoren voor ernstig beloop (>18 jaar*): 

• afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 
• chronische hartaandoeningen; 
• diabetes mellitus; 
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na 

orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere 
leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij 
chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 

• een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar. 
 

Algemene preventieve maatregelen 

  
In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN.  
Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. 

Omdat SARS-CoV-2 met name via druppels maar ook via handen wordt verspreid, zullen 
algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hygiëne bij het bereiden van voedsel 
en dranken, nies-/hoesthygiëne etc., nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de 
epidemie te beperken. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een 
mond-neus-masker zijn alleen noodzakelijk voor medewerkers in de zorg 

Mondneusmaskers 
Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS-CoV-2 via 
druppels en (in)direct contact biedt een FFP1-masker voldoende bescherming voor 
gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19. Uitzondering 
hierop zijn aerosolvormende handelingen (zie besmettingsweg). Hiervoor wordt een FFP2-
masker geadviseerd. 

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patiënten, met waarschijnlijk ook een hoge 
virusload, zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht, 
waarbij de gezondheidsmedewerker direct betrokken is, wordt voor de IC-zorg van een 
patiënt met COVID-19 om die reden een FFP2-masker geadviseerd. IIntramurale patiënten 
dienen te worden verpleegd in een eenpersoonskamer met de deur dicht en op een 
intensive care op een isolatiekamer. Bij onvoldoende capaciteit is cohortering aangewezen 
van bekende positieve patiënten (in Amphia het geval). 



Diagnostiek 
Detectie van het virus kan gedaan worden met (real-time) reverse-transcriptie (RT)-PCR voor 
detectie van viraal RNA. Serologie is (nog) niet beschikbaar, maar er wordt wel onderzoek 
gedaan naar de bruikbaarheid van serologische testen.   

Aanvullend onderzoek: 
Albumine < 40 g/L                           98% 
PCT < 0.50 (ng/ml)                           95% 
CRP > 50 (mg/L)                                86% 
LDH > 250 (U/L)                                76% 
Lymfo’s <1.0x10-9/L                        63% 
 
Radiologie 
CT / X-th: dubbelzijdige (matglas) afwijkingen    75% 

Casusdefintie bevestigd geval: 
Elke persoon waarbij door middel van RT-PCR op twee onafhankelijke targets een infectie 
met SARS-CoV-2 is vastgesteld, ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische criteria 
voor een verdenking. 

Casusdefinitie verdacht geval: 
Een persoon met koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende 
respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid. 

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. 

NB De casusdefinitie voor een verdacht geval is op 12 maart 2020 aangepast. De link met 
een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie die 
voorheen werd  

Behandeling 
Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat 
er nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Een 
therapieadvies voor COVID-19 kan (nog) niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. 

Matig-ernstig, opname verpleegafdeling:  
 
In principe supportive care en niet starten met behandeling gericht tegen SARS-CoV2.  
Ter behandeling van bacteriële superinfectie wordt bij alle patiënten geadviseerd te starten 
met cefuroxim 3 dd 1500 mg iv* gedurende 5 dagen.) 
 
NB in Amphia ziekenhuis is ervoor gekozen bij zuurstofafhankelijkheid en bewezen COVID 
chloroquine off label in te zetten na controle QT op ECG. 
 
NB2 in Erasmus MC het advies: Het starten van azitromycine kan overwogen worden ivm de 
immuunmodulerende werking en mgl antivirale activiteit, maar ook hiervoor is geen hard 
bewijs. 
 



Achtergrond informatie middelen: 
 
Er is geen goed bewijs voor de klinische effectiviteit van de verschillende behandelopties in 
de behandeling van COVID-19. Hierbij dient bij iedere patiënt dan ook een afweging gemaakt 
te worden tussen de te verwachten effectiviteit en de toxiciteit en interacties.   
 
Chloroquine (off label): 
-hoewel in vitro activiteit tegen SARS-CoV-2 is aangetoond, zijn geen goede data beschikbaar 
over de effectiviteit in patiënten met COVID-19. Drie placebo gecontroleerde studies 
(preventie influenza, behandeling dengue en behandeling chikungunya) lieten geen effect 
zien (Paton et al, 2011, Tricou et al, 2010, De Lamballerie et al, 2008  
-interacties (met oa QT verlengers, CYP3A4 remmers) 
-kan QT tijd verlenging geven 
-de spiegel van chloroquine kan stijgen in combinatie met verschillende middelen zoals 
bijvoorbeeld azolen 
-kan retinopathie geven 
-kan leverfunctiestoornissen geven 
-lange halfwaarde tijd 
-renale eliminatie 35-42%, voorzichtigheid geboden bij gestoorde lever- en nierfunctie 
-de door de SWAB/LCI geadviseerde dosering en duur is hoger dan wat voor malaria 
behandeling gehanteerd wordt (Coumou et al. 2020). 
 
Remdesivir (experimenteel):  
-in vitro actief tegen SARS-CoV-2, geen goede data over effectiviteit in patiënten met COVID-
19 beschikbaar. Enige trial met remdesivir is uitgevoerd bij EBOLA patiënten waarbij 
mortaliteit in de groep met remdesivir hoger was vergeleken met de andere behandelarmen 
(geen placebo arm) (Mulangu et al. 2019) 
-geen uitgebreide safety data over dit geneesmiddel  
-de huidige inclusiecriteria zoals gesteld in het LCI protocol vereisen mechanische ventilatie 
voor het verkrijgen van dit middel. Dat betekent dat alleen beademde IC patiënten in 
aanmerking komen. Gezien de verschillende contra-indicaties (p4) komen alleen IC patiënten 
met mono-orgaanfalen zonder lever- en nierfunctiestoornissen en zonder inotropica 
behoefte in aanmerking 
 
Lopinavir/ritonavir (off label): wordt niet ingezet in het Erasmus MC. Geen data over in vitro 
of in vivo activiteit tegen SARS-CoV-2. Bijwerkingen en heel ernstige interacties te 
verwachten. Alleen oraal beschikbaar. 
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