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Beste,

Je familielid verblijft momenteel op de dienst intensieve zorg omdat hij/zij po-
sitief testte op COVID-19 en kritische medische zorgen nodig heeft. Een opname 
op intensieve zorg is ingrijpend: niet alleen voor de patiënt, maar ook voor jou. 
We vinden het dan ook belangrijk om je als familielid te begeleiden. Daarom vind 
je in deze brochure meer uitleg over het virus en het zorgtraject. Heb je nog vra-
gen, dan kan je steeds terecht bij de arts of verpleegkundige. Je vindt achteraan 
deze brochure hun gegevens. 
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1. Wat is COVID-19? 
Coronavirussen

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij 
mensen en dieren, gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen 
zoals MERS-CoV en SARS-CoV. 

Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen 
overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven 
coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. 

COVID-19

Eind december 2019 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten een epidemie met 
een nieuw type coronavirus (SARS-CoV-2) geïdentificeerd die de ziekte COVID-19 
veroorzaakt. 

De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie 
Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan de voedselmarkt South China Seafood 
City, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig 
is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook 
verspreid in andere landen.
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2. Wat zijn de symptomen?
 
De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, 
hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. 

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als ‘risicogroepen’: zij zijn meer 
kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voorname-
lijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische 
ziektes.

3. Hoe verspreidt COVID-19 zich? 
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij 
hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, 
op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in 
de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het risico op 
besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke perso-
nen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een 
goede handhygiëne.

4. Hoe wordt COVID-19 opgespoord?
Bij patiënten met een vermoeden van COVID-19-besmetting worden een keeluit-
strijkje en nasofaryngeale wissers genomen en naar het labo gestuurd.
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5. Hoe wordt COVID-19 behandeld? 
Momenteel is er nog geen specifieke medicatie tegen het coronavirus. Er wordt wel 
geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, maar hun effect moet nog weten-
schappelijk vastgesteld worden. 

De behandeling is erop gericht de klachten te verminderen. Zo kunnen we extra 
zuurstof toedienen bij ademhalingsproblemen en klachten als koorts en pijn ver-
minderen met paracetamol. De arts bespreekt samen met jou het behandelplan. 

De gespecialiseerde zorg op de dienst intensieve zorg gebeurt in een hoogtech-
nologische omgeving. Er is permanente bewaking met monitors, ondersteuning 
van levensnoodzakelijke functies met apparatuur, en gespecialiseerde artsen en 
verpleegkundigen die 24 uur per dag intensief doorwerken.  

6. Hoe blijf ik op de hoogte?  
Je familielid verblijft in isolatie en kan geen bezoek ontvangen. Een van onze zorg-
verleners belt dagelijks één contactpersoon (familielid) over de huidige toestand 
van de patiënt. Minstens één maal per week belt ook de arts de contactpersoon 
actief op. Bedankt om onze zorgverleners zelf zo minimaal mogelijk op te bellen.
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7. Verloop van de opname 
 
Je familielid blijft op de dienst intensieve zorgen opgenomen zolang de arts het 
nodig acht. 

8. Contact
Zoals hierboven gezegd informeren onze zorgverleners dagelijks één contactper-
soon (familielid) over de huidige toestand van de patiënt met. Minstens één maal 
per week belt ook de arts de contactpersoon actief op. Bedankt om onze zorgverle-
ners zelf zo minimaal mogelijk op te bellen. 

Zit je toch met een belangrijke vraag? Dan kan je ons dag en nacht telefonisch 
bereiken op de contactnummer hiernaast.

Artsen 
Prof. dr. Philippe Jorens, medisch diensthoofd
Dr. Ingrid Baar, senior staflid 
Dr. Karolien Dams, senior staflid 
Dr. Jozef De Dooy, senior staflid
Dr. Rudi De Paep, kliniekhoofd 
Dr. Annick De Weerdt, kliniekhoofd
Dr. Els Duval, kliniekhoofd
Dr. Frederik Lahaye, senior staflid   
Dr. Dominique Robert, senior staflid 
Dr. Tom Schepens, senior staflid 
Dr. Jozef Van Herck, senior staflid 
Dr. Walter Verbrugghe, senior staflid
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Hoofdverpleegkundigen

Mevr. Brigitte Claes, verpleegkundig afdelingshoofd  

Eenheid                  Hoofdverpleegkundige                Contact

Intensieve zorg 1     Dhr. Patric Dierckx                            03 821 36 85 of 03 821 53 40
                                 Mevr. Gerd Crollet (unit verantw.)
Intensieve zorg 2     Dhr. Jonas Van Parijs                        03 821 36 29
Intensieve zorg 3     Dhr. Gerrit Crollet                             03 821 36 30
Intensieve zorg 4     Dhr. Wilfried Van Roy                      03 821 30 12
Intensieve zorg 5     Mevr. Jo Buys                                   03 821 44 63

Secretariaat                                                                        03 821 36 35 of inzo@uza.be 

Nood aan ondersteuning, hulp of een luisterend oor? 

Onze psychologen en collega’s van de dienst patiëntenbegeleiding staan voor je 
klaar. 

• Psychologen: 03 821 35 90
• Patiëntenbegeleiding: 03 821 37 00 

Kijk ook eens op www.uza.be/covid-19 voor tips om met angst, stress, piekeren en 
andere emoties die deze situatie oproept om te gaan.
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Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld
 als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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