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Het coronavirus: geen paniek
Eind vorig jaar dook er in China een ‘mysterieuze’ longziekte op. Uit onderzoek
blijkt dat het om een tot dan toe onbekend coronavirus gaat. Het virus lijkt op
griep. De symptomen zijn koorts, spierpijn, vermoeidheid, hoesten en keelpijn.

In en rond de Chinese miljoenenstad
han werden ondertussen ruim 4§500
mensen ziek. 106 mensen zijn overleden. De meeste patiënten die door
het virus stierven waren voor zover
bekend oud of ziek. Momenteel zijn
er ook besmettingen in andere landen vastgesteld. Het voorbije weekend
bereikte het virus ook Europa. In
Frankrijk zijn drie mensen besmet, in
Duitsland één. Bijna alle mensen die
ziek werden, zijn onlangs in Wuhan of
in de regio van Wuhan geweest.

Wat als de ziekte in België doorbreekt?
Voorlopig zijn er nog geen landgenoten die het coronavirus hebben opgelopen. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open
Vld) is België heel goed voorbereid.
‘Onze gezondheidsinstanties zijn zeer
alert. Alle huisartsen en ziekenhuizen
weten wat ze moeten doen als er een
verdacht geval is. Dus we hebben alle
voorzorgsmaatregelen genomen.’

In China gaan de mensen met een mondmasker de straat op. (Foto Belga)
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Wie raakt besmet?
Je kan pas besmet geraken als je een
connectie hebt met China. Je moet
er net geweest zijn. Of je moet in
contact zijn geweest met iemand
die er is geweest.
Reden tot paniek?
Volgens viroloog Marc Van Ranst is
er geen bedreiging voor de wereldgezondheid. Er zijn nog ziekten die
veel dodelijke slachtoffers maken.
Jaarlijks sterven bijvoorbeeld
wereldwijd 140 000 mensen aan
mazelen en 1 500 000 mensen aan
tuberculose. En in België sterven
elk jaar tot 1 000 mensen door een
gewone griep. Een wereldwijde
paniek over het coronavirus zou
dan ook voorbarig zijn.
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