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- Nederland: 1135 bevestigde 

COVID-19 patiënten (stand 15-
03-2020) Stijging t.o.v. 14-3-
2020: 176 

- Zuid-Limburg: 94  (stand 15-03-
2020) Stijging t.o.v. 12-3-2020: 
52 

- Duitsland kent 4838 bevestigde 
COVID-19 patiënten  (stand 15-
03-2020) Stijging  t.o.v. 12-3-
2020: 2469 

- NRW: 1407 stand 15-3-2020 
- Kreis Heinsberg: 663 (stand 15-

03-2020) Stijging t.o.v. 13-03-
2020: 110 

 

- Duitsland kent 4838 
bevestigde COVID-19 
patiënten  (stand 15-03-
2020) Stijging  t.o.v. 12-3-
2020: 2469 

- NRW: 1407 stand 15-3-2020 
- Städteregion Aachen: 80 

stand 15-3-2020. Stijging 
t.o.v. 14-3-2020: 20 

- Stadt Aachen: 75 stand 15-3-
2020. Stijging t.o.v. 14-3-
2020: 35 

- België kent 886 (stand 15-3-
2020) bevestigde COVID-19 
patiënten Stijging t.o.v. 14-3-
2020: 197 
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Maatregelen voor heel Nederland 
t/m 6 april:  
- Evenementen > 100 afgelasten 
- Musea en  theaters sluiten 
- wedstijden afgelasten 
- clubactiviteiten staken 
 

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); 

Aanvullende maatregelen 
Stadt en Städteregion: 
- Alle niet essentiële 

bijeenkomsten vinden niet 
plaats (t/m 19 april); 

- Schoolreizen naar 
risicogebieden gaan niet 
door. 

Maatregelen voor geheel België 
geldig vanaf 14-03-2020 t/m 03-04-
2020: 
- Tot nader order worden 

recreatieve activiteiten, ongeacht 
hun omvang en of ze openbaar of 
privé zijn, geannuleerd 
(uitzondering hierop zijn 
activiteiten in intieme of 
familiaire kring en 
begrafenisceremonies). 

 

                                                           
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, momenteel is in België de federale fase afgekondigd (vanaf 12-03-2020) 
3 Bron ECDC en regionale autoriteiten (Kreis Heinsberg, StädteRegion Aachen & Veiligheidsregio Zuid-Limburg); Voor regionale informatie België RTL Info 
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Maatregelen voor heel Nederland 
t/m 6 april:  
- Scholen (basis-, voortgezet en 

MBO) en kinderdagverblijven 
gaan dicht. Docenten gaan 
onderwijs op afstand 
organiseren; 

- Voor kinderen van ouders in 
cruciale beroepsgroepen wordt 
opvang geregeld; 

- HBO en Universiteiten: colleges 
online aanbieden. 

Maatregelen voor geheel NRW 
gelden t/m 19 april:  
- Scholen en kinderdagverblijven 

sluiten;  
- Voor kinderen van ouders in 

cruciale beroepsgroepen wordt 
opvang geregeld (hiervoor 
benodigd men een verklaring van 
de werkgever); 

- openbare gebouwen (zoals 
bibliotheken, zwembaden, etc.) 
sluiten. 

 

Maatregelen voor geheel NRW 
gelden t/m 19 april:  
- Scholen en 

kinderdagverblijven sluiten;  
- Voor kinderen van ouders in 

cruciale beroepsgroepen 
wordt opvang geregeld 
(hiervoor benodigd men een 
verklaring van de 
werkgever); 

- openbare gebouwen (zoals 
bibliotheken, zwembaden, 
etc.) sluiten. 

Maatregelen voor geheel België 
geldig vanaf 14-03-2020 t/m 03-04-
2020: 
- Op scholen worden lessen 

opgeschort en waar mogelijk zal 
kinderopvang georganiseerd 
worden; 

- Hogescholen en universiteiten 
worden aangeraden om over te 
gaan op afstandsonderwijs (maar 
worden niet gesloten); 

- crèches blijven open; 
- Het openbaar vervoer 

functioneert normaal, maar er 
wordt gevraagd om zich te 
beperken tot noodzakelijke 
verplaatsingen. 
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Maatregelen voor heel Nederland 
t/m 6 april:  
- Eet- en drinkgelegenheden 

sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur; 
- Sport- en fitnessclubs, sauna’s, 

sexclubs en coffeeshops sluiten 
vanaf 15 maart 18.00; 

- Thuiswerken mogelijk maken; 
- Spreiding van werktijden. 

Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende 
maatregelen 

Maatregelen voor geheel België 
geldig vanaf 14-03-2020 t/m 03-04-
2020: 
- Handelszaken en recreatieve 

activiteiten worden geannuleerd, 
ongeacht hun omvang en of ze 
openbaar of privé zijn; 

- Onder andere discotheken, cafés 
en restaurants blijven gesloten;  

- Hotels blijven open, behalve hun 
eventuele restaurant; 

- Thuisbezorging en drive-in zijn 
toegestaan; 

- Winkels blijven de hele week 
open, maar niet in het weekend; 

- Voedingszaken en apotheken 
blijven gewoon open, ook in het 
weekend. 

- Iedereen blijft in de mate van het 
mogelijke aan het werk maar 
telewerk moet worden 
bevorderd en zo nodig versterkt. 

Overige adviezen blijven van kracht: 
- 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 
 
Ziekenhuizen in Zuid-Limburg 
nemen de volgende maatregelen: 
- Zuyderland (Heerlen & Geleen): 

geen bezoekers toegestaan in 
ziekenhuis en zorgcentra; 

- MUMC+ (Maastricht): maximaal 
één persoon per patiënt; 

 - Bezoek aan kwetsbare 
groepen wordt in het 
algemeen afgeraden;  

- In ziekenhuizen en 
zorginstellingen geldt 1 
bezoeker per patiënt per 
dag. 

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 (1,5 meter 

afstand) 
- 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 
- Schaarste persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
- Inrichting extra IC-bedden 

Zuyderland ziekenhuizen 

- Vanaf 16-03-2020 08.00 uur is grenscontrole aan de Duitse grens 
met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken 
ingevoerd. Iedereen zonder legitieme reden voor zijn/haar reis 
wordt niet doorgelaten. Het verkeer van grenspendelaars en het 
transport van goederen is nog wel mogelijk (besluit van het 
Bundesministerium en de betreffende deelstaten).  

- Schaarste persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Inrichting extra IC-bedden in ziekenhuizen Kreis Heinsberg 

- Problemen met bevoorrading 
reagentia 

- Schaarste persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

 

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://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
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 https://rki.de 

 https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 https://www.crisis-limburg.be/ 

https://rki.de/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.crisis-limburg.be/

