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 Zuid-Limburg Kreis Heinsberg Stadt Aachen & Städteregion 
Aachen1 

Provincie Limburg en Luik in 
België2 
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- Nederland: 382 bevestigde 

COVID-19 patiënten 
Stijging t.o.v. 10-3-2020: 61 

- Zuid-Limburg: 27 Stijging 
t.o.v. 10-3-2020: 7 

 

- Duitsland kent 1296 
bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging  t.o.v. 10-
3-2020: 394 

- NRW: 484 stand 10-3-2020 
- Kreis Heinsberg: 292 stand 

10-3-2020 
 

- Duitsland kent 1296  
bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging t.o.v. 
10-3-2020: 394 

- NRW: 484 stand 10-3-
2020 

- Städteregion Aachen: 37 
stand 10-3-2020 

- Stadt Aachen: 20 stand 
10-3-2020 

 

- België kent 267 
bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging t.o.v. 
10-3-2020: 67 

- Provincie Luik: 20 stand 
6-3-2020 

- Provincie Limburg: 3 
stand 6-3-2020 

 
 

                                                           
1 De Stadt Aachen en de StädteRegion Aachen voeren een gezamenlijk beleid ten aanzien van COVID-19 
2 In België wordt een federaal beleid gevoerd ten aanzien van COVID-19 
3 Bron ECDC en regionale autoriteiten (Kreis Heinsberg, StädteRegion Aachen & Veiligheidsregio Zuid-Limburg); Voor regionale informatie België RTL Info (stand 06-03-2020)   
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Voor evenementen die voldoen 
aan onderstaande vijf criteria 
wordt in overleg met de gemeente 
gekeken naar gepaste maatregelen 
of afgelasting: 
1. Het evenement vindt plaats in 

gemeenten grenzend aan 
NRW; 

2. Het evenement vindt plaats in 
een gesloten ruimte; 

3. Er is sprake van een grote 
publieksdichtheid (>100 
personen); 

4. Er is sprake van een gemêleerd 
publiek (Nederlands/Duits); 

5. Er komen Duitse bezoekers uit 
Kreis Heinsberg (specifiek uit 
Gangelt.  

Overige evenementen volgen de 
richtlijn van het RIVM en worden 
niet afgelast.  

- Erlass van het Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) in NRW: 
grootschalige 
evenementen met meer 
dan 1000 bezoekers 
worden afgelast; voor 
<1000 gelden criteria (zie 
bijlage) 

 

- Erlass van het 
Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
(MAGS) in NRW: 
grootschalige 
evenementen met meer 
dan 1000 bezoekers 
worden afgelast; voor 
<1000 gelden criteria (zie 
bijlage) 

- Schoolreizen naar 
risicogebieden gaan niet 
door. 

Advies Ministerie 
Volksgezondheid: Evenementen 
binnen met > 1000 bezoekers 
worden afgelast  
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 Geen aanvullende maatregelen Tot en met 15-03-2020 blijven 
scholen, kinderdagverblijven en 
openbare gebouwen (zoals 
bibliotheken, zwembaden, etc.) 
gesloten. 

Scholen en kinderdagverblijven 
waar een bevestigde patiënt is 
geconstateerd blijven tot en met 
15-03-2020 gesloten (totaal 11 
instellingen) 

Limburg: 
Geen aanvullende maatregelen 
Luik: bezoek aan 
bejaardenhuizen verboden 
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Bij bevestigde patiënten met 
COVID-19 voert de GGD 
contactonderzoek uit. Hierna 
worden de volgende maatregelen 
genomen: 
- Bevestigde patiënten gaan in 

(thuis) isolatie (tot 24 uur nadat 
alle klachten zijn verdwenen); 

- Verdachte patiënten verblijven 
in (thuis) quarantaine; 

- Contacten van bevestigde 
patiënten staan tot 14 dagen na 
het laatste contact met de 
patiënt onder controle. 

De volgende maatregelen worden 
genomen: 
- Bevestigde patiënten verblijven 

in (thuis)isolatie; 
- Contacten van bevestigde 

patiënten (min. 15 minuten 
direct contact) verblijven 14 
dagen in (thuis)quarantaine en 
hebben dagelijks contact met 
het Gesundheitsamt. 

De volgende maatregelen worden 
genomen: 
- Bevestigde patiënten 

verblijven in (thuis)isolatie; 
- Contacten van bevestigde 

patiënten (min. 15 minuten 
direct contact) verblijven 14 
dagen in (thuis)quarantaine 
en hebben dagelijks contact 
met het Gesundheitsamt. 

De gezondheidsinspectie 
informeert contacten van 
bevestigde patiënten.  
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 Het algemene 

handelingsperspectief: 
- Was uw handen regelmatig 
- Hoest en nies in de 

binnenkant van de elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Geen handen schudden  

(sinds 09-03-2020) 

Het algemene 
handelingsperspectief: 
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Het algemene 
handelingsperspectief: 
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Het algemene 
handelingsperspectief: 
- Was uw handen regelmatig 
- Hoest en nies in de 

binnenkant van de elleboog 
- Gebruik papieren 

zakdoekjes 
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    - Problemen met 

bevoorrading reagentia 

 

 

 

 

Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en de volgende bronnen zijn daartoe geraadpleegd: 
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 https://www.ecdc.europa.eu/en 

 https://www.who.int/ 

 https://www.vrzl.nl/calamiteit/ 

 https://www.ggdzl.nl/ 

 https://www.kreis-heinsberg.de/ 

 https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/ 

 http://www.aachen.de/nl/ 

 https://www.health.belgium.be/nl 

 https://rki.de 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/
https://www.vrzl.nl/calamiteit/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.kreis-heinsberg.de/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/
http://www.aachen.de/nl/
https://www.health.belgium.be/nl

