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- Nederland: 614 bevestigde 

COVID-19 patiënten Stijging t.o.v. 
11-3-2020: 111 

- Zuid-Limburg: 40 Stijging t.o.v. 
11-3-2020: 13 

- Duitsland kent 1567 bevestigde 
COVID-19 patiënten Stijging  
t.o.v. 11-3-2020: 271 

- NRW: 484 stand 10-3-2020 
- Kreis Heinsberg: 443 Stijging 

t.o.v. 10-03-2020: 151 
 

- Duitsland kent 1567  
bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging t.o.v. 11-
3-2020: 271 

- NRW: 484 stand 10-3-2020 
- Städteregion Aachen: 45 

stand 11-3-2020. Stijging 
t.o.v. 10-3-2020: 8 

- Stadt Aachen: 25 stand 11-3-
2020. Stijging t.o.v. 10-3-
2020: 5 

- België kent 399 (stand 11-3-
2020) bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging t.o.v. 10-3-
2020: 132 
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Heel Nederland: 
- Evenementen > 100 afgelasten 
- Musea en  theaters sluiten 
- wedstijden afgelasten 
- clubactiviteiten staken 
Maatregelen gelden tot 31 maart 
2020 
 

Erlass van het Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) in NRW: grootschalige 
evenementen met meer dan 1000 
bezoekers worden t/m 10-04-2020 
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 t/m 10-04-2020 
afgelast; voor <1000 gelden 
criteria (zie bijlage) 
 
Schoolreizen naar 
risicogebieden gaan niet door. 

Tot 31 maart 2020 
- Verbod op indoor-activiteiten 

met > 1000 bezoekers 
- Indoor-activiteiten <1000 

bezoekers en outdoor-
activiteiten – beslissing ligt bij de 
organisator. Volgende richtlijnen 
zijn meegegeven:  

- Aantal personen; 
- Mate van interactie; 
- Duur van het contact 
- Beslotenheid ruimt 
- Deelnemers uit risicogroepen? 
- Haalbaarheid van preventie-

maatregelen 
- Uitstelbaarheid van de activiteit 
 

                                                           
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 
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- HBO en Universiteiten: colleges 
online aanbieden 

- Basisscholen, middelbare 
scholen, MBO-scholen blijven 
open 

Maatregelen gelden tot 31 maart 
2020 
 
 

Tot en met 22-03-2020 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) 

Adviezen: 
- Scholen blijven open 
- Stel schoolfeesten, open dagen, 

ouderavonden uit 
- Meerdaagse schoolreizen 

worden afgeraden 
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- Thuiswerken mogelijk maken 
- Spreiding van werktijden  

  Adviezen: 
- Mogelijkheid bieden tot 

telewerken 
- Vergaderingen uitstellen of via 

video-conference 
- Feesten uitstellen 
- Flexibel verlof/ flexwerken 
- Opleidingen van grote groepen 

wordt afgeraden 
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- Bezoek aan ouderen beperken   Als kwetsbare groepen worden 
gezien: 
- personen ouder dan 65 jaar 
- diabetici 
-  personen met hart-, long- of 
nieraandoeningen 
- kinderen jongeren dan 6 
maanden 
- zwangere vrouwen, personen met 
een verzwakt immuunsysteem 
- Bezoek aan bejaardenhuizen  
   verboden 
Advies: vermijd evenementen 
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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) 
- Social distancing 
- Thuis blijven bij hoesten, 

keelpijn of koorts 

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

van de elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
 

Het algemene 
handelingsperspectief: 
- Was uw handen 

regelmatig 
- Hoest en nies in de 

binnenkant van de 
elleboog 

- Gebruik papieren 
zakdoekjes 

 

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

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

kussen, knuffelen 
- Contact tussen ouderen en 

kinderen is af te raden 
- Vermijd contact met zieken 
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 - Schaarste van reagentia   - Problemen met 

bevoorrading reagentia 
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Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en de volgende bronnen zijn daartoe geraadpleegd: 

 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

