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 Informatie isolatie in ziekenhuis 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U wordt getest op het nieuwe coronavirus omdat u ziekteverschijnselen heeft die 
hierbij kunnen passen. Kortgeleden bent u in contact geweest met een patiënt bij 
wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld of u ben net uit China teruggekomen. 
Het is mogelijk dat u daardoor ook besmet bent geraakt met dit virus. 
In afwachting van de testuitslag is het nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen 
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Na overleg met de GGD is 
besloten dat u in het ziekenhuis in strikte isolatie wordt opgenomen. In deze brief 
leggen wij uit wat het nieuwe coronavirus is en wat dat voor u betekent.  
 
Wat is het nieuwe coronavirus? 
• Het nieuwe coronavirus is een nieuwe vorm van het coronavirus waardoor 

sinds eind 2019 mensen ziek zijn geworden. 
• De eerste ziekteverschijnselen bestaan uit: koorts (> 38°C) en 

luchtwegklachten (hoesten en/of benauwdheid). 
• Mensen die contact hebben gehad met het nieuwe coronavirus kunnen tot 14 

dagen na het contact nog ziek worden.  
 
Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus kunt u kijken op 
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China. 
 
Hoe groot is de kans dat u het nieuwe corona virus overdraagt aan anderen? 
Omdat u misschien het nieuwe coronavirus bij u draagt is er een risico dat u dit 
aan andere mensen overdraagt. Het nieuwe coronavirus kan zich via de lucht 
verspreiden door hoesten, niezen en direct lichamelijk contact. Omdat het nog 
niet bekend is hoe besmettelijk het nieuwe coronavirus is, zijn enkele 
voorzorgsmaatregelen nodig.  
 
Wat vragen we van u? 
Zolang u klachten heeft en het nog niet duidelijk is of u het nieuwe coronavirus of 
een andere aandoening hebt, wordt u in strikte isolatie opgenomen in het 
ziekenhuis. Deze isolatie en het afnemen van de test gebeurt op vrijwillige basis. 
Omdat het nieuwe coronavirus een ernstige ziekte kan veroorzaken, kan de 
burgemeester in bepaalde gevallen ook verplichte ziekenhuisopname opleggen.  
Om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken en te 
voorkomen dat andere mensen in uw omgeving ziek worden, is het van groot 
belang dat u meewerkt aan de bovengenoemde maatregelen totdat de testuitslag 
bekend is.  
 
Heeft u nog vragen? 
Bel dan met de GGD via XXX-XXXXXX, en buiten kantoortijden via XXXXXX. 
 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking. 
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