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Woordenlijst rondom corona 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Let op! 

De situatie rondom het coronavirus verandert elke dag. De nieuwste informatie lees je op de website 

van het RIVM. Het kan zijn dat dit artikel nog niet is bijgewerkt met de nieuwste gegevens. Hou 

daarom ook altijd zelf het nieuws bij!  

 

Gezondheid 

 Coronavirus en de ziekte COVID-19 

Het coronavirus is een virus dat kan leiden tot de ziekte COVID-19. COVID-19 is een samenvoeging 

van de (Engelse) woorden ‘coronavirus disease 2019’. COVID-19 kan leiden tot koorts, klachten aan 

de luchtwegen en soms een longontsteking. Mensen die de ziekte krijgen hebben vaak lichte 

klachten. Bij sommige mensen verloopt de ziekte heftiger.  

De ziekte is besmettelijk. Wanneer je besmet bent kun je het virus verspreiden via speeksel en slijm 

door te hoesten of te niezen. Het verspreidt zich door de lucht en dringt ons lichaam binnen via neus, 

mond of ogen. Het virus kan zich ook verspreiden wanneer je met besmette handen je gezicht 

aanraakt.  

 

Het coronavirus is onderdeel van een grotere virusfamilie. Sommige soorten virussen zorgen voor 

onschuldige ziekten zoals verkoudheid. Andere soorten kunnen leiden tot ernstige ziekten zoals 

SARS of COVID-19. 

 

 Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie? 

Bacterie 

Bacteriën zijn levende wezens die bestaan uit één cel en die je alleen kunt zien met een vergrootglas. 

Bacteriën verspreiden zich supersnel, omdat een bacterie zichzelf kan delen. Bacteriën zijn overal. 

In elk mens leven wel een miljoen bacteriën: ‘goede’ en ‘slechte’. De goede bacteriën houden ons 

gezond. De slechte bacteriën zorgen ervoor dat je ziek kunt worden. Antibiotica zijn medicijnen die 

slechte bacteriën doden.   

 

Virus  

Virussen zijn nog kleiner dan bacteriën. Het grootste verschil met een bacterie is dat een virus niet 

leeft. Het groeit niet, het eet niet en het heeft geen eigen cellen. Een virus is een pakketje ‘genen’ 

dat de controle overneemt in jouw cellen. Als het virus in je zit dan geeft het je lichaam de opdracht 

om nieuwe virussen te maken. Daardoor kan jouw lichaam zich niet meer goed beschermen tegen 

ziekten.  
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Een ‘vaccinatie’ is een prik die je beschermt voor besmetting met een virus. Een virus 

kan voor verschillende ziekten zorgen. De vaccinatie beschermt jouw lichaam tegen 

deze ziekten. Bekende virussen zijn de verschillende griep- en verkoudheidsvirussen, de ziekte van 

Pfeiffer en hiv. Antibiotica beschermt je niet tegen virussen! 

 

 Infectie/infectieziekte 

Als een slechte bacterie of een virus in je lichaam binnenkomt en zich verspreidt door je lijf dan noem 

je dat een ‘infectie’. Virussen zorgen voor de meeste infecties bij mensen. Voorbeelden van bekende 

‘virusinfecties’ zijn de griep, mazelen en aids. Virussen zorgen ook vaak voor verkoudheid, keelpijn 

en diarree.  

 

Bacteriën zorgen voor sommige ontstekingen zoals blaas-, long- of hersenvliesontstekingen.  

 

 Immuniteit en groepsimmuniteit 

Immuniteit 

Als je een ziekte al een keer hebt gehad, zoals de mazelen of waterpokken, dan kan je ‘immuun’ 

worden. Dat betekent dat je nooit meer die ziekte krijgt. Je lichaam heeft dan weerstand opgebouwd 

tegen de ziekte waardoor je je hele leven lang beschermd bent.  

 

Groepsimmuniteit 

Als meer dan de helft van een groep immuun is voor een virus dan noem je dat ‘groepsimmuniteit’. 

Een virus heeft dan veel minder kans om verspreid te worden van mens op mens. Zo worden 

ouderen en zieke mensen beschermd tegen het virus. Wetenschappers denken dat 8,5 tot 10 miljoen 

Nederlanders besmet moet raken met het virus voordat de groepsimmuniteit goed werkt. 

 

Kleine waarschuwing: we weten op het moment nog niet zoveel over het coronavirus. Het zou dus 

ook zo kunnen zijn dat groepsimmuniteit niet werkt.  

 

 Infectiehaard/besmettingshaard 

Een infectie kan zich naar andere gebieden verspreiden vanuit een bepaalde plek, zoals de Chinese 

stad Wuhan. Die plek wordt ‘infectiehaard’ of ‘besmettingshaard’ genoemd.  
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 Mitigatie- of containmentfase? 

Mitigatie 

In de ‘mitigatiefase’ (vertragingsfase) zorgt Nederland ervoor dat zwakkere patiënten genoeg zorg 

krijgen om weer beter te worden. De maatregelen die de overheid neemt in deze fase moeten 

zwakkere mensen beschermen en ervoor zorgen dat de zorg goed blijft werken. 

 

Containment 

Nederland zat tot voor kort in de ‘containmentfase’. In die fase werd geprobeerd nieuwe 

besmettingen met het coronavirus tegen te houden. Zo probeerde men besmette personen te vinden 

en te voorkomen dat deze mensen contact zouden maken met anderen. Dit is niet gelukt. Daarom 

zitten we nu in de mitigatiefase. 

 

 Pandemie of epidemie? 

Pandemie 

Als een nieuwe ziekte zich in korte tijd over meerdere landen verspreidt dan wordt dat een 

‘pandemie’ genoemd. Het gaat dan om een nieuwe ziekte waar mensen nog geen weerstand tegen 

hebben opgebouwd. Mensen steken elkaar aan doordat het virus van de ene op de andere persoon 

overspringt.  

 

Epidemie 

Als een ziekte veel voorkomt in een bepaald gebied dan wordt dat een ‘epidemie’ genoemd. Meestal 

gaat het dan om een besmettelijke ziekte. Ook andere gezondheidsklachten, zoals hartaanvallen, 

kunnen een epidemie zijn. Als de klacht maar vaak genoeg voorkomt binnen korte tijd op een 

bepaalde plek.  

 

 Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? 

Isolatie 

Als je ziek bent kun je je afzonderen van andere mensen, dit wordt ‘isolatie’ genoemd. Dit doe je om 

ervoor te zorgen dat anderen niet besmet raken. Mensen kunnen thuis of in een ziekenhuis in isolatie 

gaan. Je kunt in een ziekenhuis ook behandeld worden wanneer je in isolatie bent.  

 

Quarantaine 

Als iemand niet ziek is, maar misschien wel ziek kan worden, kan deze persoon in quarantaine 

worden geplaatst. Wanneer zeker is dat hij niet ziek is, mag hij uit quarantaine. Mensen worden 

maximaal twee weken in quarantaine gehouden.  
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 Triage 

Tijdens een pandemie of een ramp moet een arts soms bepalen wie als eerste medische 

zorg nodig heeft. Dat wordt ‘triage’ genoemd. Een arts kijkt dan hoe ernstig de klachten zijn, of het 

om spoed gaat en hoe lang de zorg zal gaan duren. Dit wordt gedaan om de wachttijden zo kort 

mogelijk te houden en om ervoor te zorgen dat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. 

 

 RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Deze organisatie houdt zich bezig met de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Het RIVM 

adviseert over onderwerpen als volksgezondheid, de zorg, voeding, natuur, milieu en 

rampenbestrijding.  

 

WHO - World Health Organization 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt zich bezig met de gezondheid van de 

wereldbevolking. Het is onderdeel van de Verenigde Naties. Deze belangrijke organisatie houdt als 

enige alle cijfers van coronabesmettingen wereldwijd bij.  

 

 Wat zijn milde en ernstige klachten?  

 

Milde klachten 

‘Milde klachten’ zijn lichte klachten waar je niet mee naar de dokter gaat. Denk aan niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. Ook met milde klachten kan je anderen 

besmetten. Blijf daarom bij milde klachten thuis, voorkom contact met andere mensen en ziek uit. 

 

Het kan zijn dat je besmet bent met het coronavirus als je last hebt van een of meerdere van 

onderstaande milde klachten: 

• Verhoging lichaamstemperatuur tot 38 graden; 

• Verkoudheid; 

• Kuchen of hoesten; 

• Kortademigheid; 

• Keelpijn; 

• Hoofdpijn; 

• Loopneus; 

• Niezen; 

• Branderige ogen; 

• Moeheid; 

• Diarree. 
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Ernstige klachten  

‘Ernstige klachten’ zijn klachten die ervoor zorgen dat je normale manier van leven wordt 

verstoord. Bel je huisarts in elk geval wanneer: 

• Je binnen een paar dagen tijd steeds zieker wordt; 

• Je steeds moeilijker ademt; 

• Je meer dan 3 dagen last hebt van koorts; 

• Je ouder bent dan 70 jaar en koorts krijgt.  

 

 Zoönose/zoönotisch 

Het coronavirus is een ‘zoönose’. Dit betekent dat een dier de mens kans besmetten met het virus. 

Op dit moment is het nog onduidelijk of het coronavirus direct van een ander dier in de mens is 

terechtgekomen.  

             Cubiss, april 2020 


