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PERSBERICHT

IAED CBRN FAST TRACK COMITÉ RE: 
NIEUW CORONAVIRUS UIT DE CHINESE 
STAD WUHAN (2019-nCoV)

Het nieuwe coronavirus afkomstig uit de Chinese stad Wuhan heeft zich nu verspreid naar een 
handvol andere landen, waaronder de Verenigde Staten waar sinds 21 januari 2020 één voorval in de 
staat Washington is.

Dit virus heeft bij de mondiale gezondheidsautoriteiten bezorgdheid veroorzaakt, omdat wordt 
aangenomen dat het recentelijk van dieren op mensen is overgedragen en er nu bevestigde 
voorvallen zijn waarbij het van mens op mens is overgedragen, waardoor het mogelijk erg gevaarlijk 
is in menselijke populaties aangezien er momenteel geen vaccine en weinig tot geen immuniteit is.

Coronavirus is een soort virus dat verschillende potentieel dodelijke stammen heeft, waaronder de 
in het verleden verspreidde SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) en MERS-CoV (Middle 
East Respiratory Syndrome).

Bekende symptomen van de ziekte zijn koorts, moeite met ademhalen, hoest en andere mildere 
ademhalingssymptomen zoals niezen.

IAED AANBEVELINGEN:
Meldkamers moeten onmiddellijk contact opnemen met de MMA en lokale volksgezondheidsorganisaties 
voor aanwijzingen over het implementeren van verbeterde screening van melders met een medisch 
probleem en het vroegtijdig op de hoogte brengen van hulpverleners aangaande patiënten die de 
daarmee samenhangende symptomen vertonen, zodat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruikt kunnen worden door alle zorgverleners die nauw contact met patiënten hebben.

Voor organisaties die gebruik maken van het MPDS en die voor de ambulancezorg omvangrijkere 
screeningprocedures invoeren, raadt de IAED aan om voor de volgende Hoofdklachten gebruik te 
maken van het Hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectieziekten:

Ziek Persoon (Protocol 26)
Ademhalingsproblemen (Protocol 6)

Het BUI-hulpmiddel moet worden gebruikt bij andere Hoofdklachten als de melder informatie biedt 
op basis waarvan de Emergency Medical Dispatcher (EMD) vermoedt dat er sprake is van een 
aandoening aan de luchtwegen.

http://www.emergencydispatch.org


©2020 International Academies of Emergency Dispatch. Alle rechten voorbehouden.  //  Januari 2020

Pagina 2 van 2

Voor gebruikers van de MPDS ProQA-software kan het BUI-hulpmiddel in het ProQA-scherm 
handmatig worden opgestart door te klikken op het hierna weergegeven pictogram uit de menubalk 
bovenaan het scherm:

Doorgaans wordt het BUI-hulpmiddel opgestart nadat de Beslissingscode is toegewezen, maar het is 
toegankelijk op ieder moment dat het ProQA-voorval open is.

De IAED evalueert momenteel het BUI Hulpmiddel om waar nodig specifiekere verbeteringen toe te passen.

Controleer deze site a.u.b. regelmatig voor updates.

Controleer de volgende weblinks voor updates aangaande meer volksgezondheidsinformatie en 
voor aanwijzingen voor 911 en eerstehulpverleners:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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