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Inleiding 
 

Het coronavirus, ook bekend onder de naam COVID-19, heeft ook Nederland bereikt. Het RIVM is 

verantwoordelijk voor de voorlichting aan bedrijven en burgers over wat zij kunnen doen om besmetting zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

 

Het coronavirus verspreidt zich in hoog tempo over de wereld en dat heeft een enorme impact op bedrijven en 

de economie. In dit document verstrekken wij algemene en relevante informatie over het Corona virus.  

Daarnaast proberen wij de meest voor de hand liggende vragen te beantwoorden, zodat we samen er alles aan 

doen om mogelijke besmetting te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team HR 

 

 
 
Veluwezoom 5 (HQ) 
1327 AA Almere 
 

T   085-273 9749 
E   hr@inspire-group.nl 
W  www.inspire-group.nl 
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1. Wat is het Coronavirus? 
 

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen. Er zijn verschillende 

soorten coronavirussen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de 

winter en vroege lente. 

 

1.1. Nieuw coronavirus 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS 

severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. 

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheids-

organisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen 

genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

 

Ondanks dat het nieuwe coronavirus qua klachten lijkt op een griepvirus draagt het een groter risico. 

Ten eerste omdat er (in tegenstelling tot het griepvirus) geen immuniteit bestaat onder de bevolking, 

derhalve worden er mogelijk meer mensen ziek. Ten tweede omdat het sterftecijfer van het 

coronavirus hoger lijkt te zijn dan van de normale wintergriep. Tot dusver is bekend dat de meeste 

patiënten een mild ziektebeeld hebben, dat qua klachten vergelijkbaar is met de griep. Echter een deel 

van de patiënten heeft een ernstiger ziektebeeld waarbij behandeling en opname in het ziekenhuis 

nodig is.  

 

1.2. Patiënten met nieuw coronavirus 

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en 

buiten Europa, dook het virus eerder al op. 

 

1.3. Symptomen nieuw coronavirus 

De eerste ziekteverschijnselen bestaan onder andere uit: 

• Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus, loopneus. 

• Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen. 

• Kortademigheid. 

 

1.4. Besmettelijkheid 

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon 

gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.  

 

Praktisch houden we er nu rekening mee dat er een kans is op besmetting met het nieuwe coronavirus 

(COVID-19) indien men: 

• contact heeft gehad met een besmet persoon. 

• in een risicogebied is geweest. 
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1.5. Nederland 

Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. Bij patiënten in Nederland 

met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst  zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding van de ziekte zo 

klein mogelijk te houden. 

 

1.6. Voorbereiding 

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  

geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen 

laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. 

Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op 

de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten 

worden. 

 

1.7. Reizigers 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie Hubei (de provincie 

waarin Wuhan ligt) in China. Voor de rest van China geldt ook een aangepast reisadvies: alleen noodzakelijke 

reizen. Ook voor delen van Italië is het reisadvies aangepast. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen. 

 

1.8. Contact met je huisarts 

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heb je contact 

gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden 

geweest: 
 

 China (inclusief: Macau en Hongkong) 

 Singapore 

 Zuid-Korea 

 Iran 

 De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, 

Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië. 

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 

 

 

Bovenstaande informatie kan verouderd zijn. Een actuele kaart met alle besmettingsbieden vind je hier: 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding 

 

 

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis 

en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Bel daarnaast altijd de huisarts. 
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2. Tips om Corona besmetting te voorkomen 
 

Hieronder een kort overzicht van wat je zelf en als bedrijf kunt doen om besmetting met het coronavirus te 

voorkomen. 

 

2.1. Wat je zelf kunt doen 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 
 

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Vermijd risicogebieden, zie ook paragraaf 1.8. 

 Vermijd sociale aangelegenheden indien er mensen zijn die voldoen aan de volgende griep 

symptomen: koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. 

 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus 

altijd belangrijk om deze op te volgen 

 

(!) Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
 

(!) Een FAQ van de RIVM vind je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

 

 

2.2. Protocol bedrijven 

Vanuit werkgevers worden ook verschillende maatregelen getroffen,  enkele voorbeelden zijn: 
 

 Desinfecterende handgel ter beschikking stellen 

 Geen handen meer schudden op werk (tenzij gereinigd) 

 Minder bijeenkomsten organiseren 

 Minder bezoek laten komen. Eventueel bezoek uitvragen of ze in een risicovolle omgeving zijn 

geweest (zie paragraaf 1.8) 

 Werkplekken vaker reinigen 

 Geen zakenreizen naar risicogebieden, zie ook paragraaf 1.8. 

 Personeel verzoeken om geen reizen te plannen naar risicogebieden 

 Personeel met de volgende griep symptomen naar huis sturen: koorts en luchtwegklachten. Denk 

aan hoesten of kortademigheid. Medewerkers wijzen op de Meldplicht, zie hoofdstuk 3. 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


 

7 
 

Privacy statement 
Dit document en bijlage bevat vertrouwelijke informatie van Inspire Sourcing Solutions B.V. Deze informatie dient niet gekopieerd of 

 gedeeld te worden met derden of onbevoegden zonder toestemming van Inspire Sourcing Solutions B.V 

 

 

3. Meldplicht 
 

Sinds eind januari is er al een meldingsplicht voor artsen bij een verdenking van het virus. De dokter 

belt in zo’n geval de GGD en die dienst moet onderzoeken of er echt sprake van een verdenking is. Dat 

kan het geval zijn bij koorts en hoesten en/of kortademigheid bij mensen die de afgelopen twee weken 

in contact waren met een bewezen patiënt of in gebieden verbleven waar het virus wijdverspreid is. 

De GGD overlegt vervolgens met het RIVM of er een test moet worden gedaan. 

 

3.1. Contact opnemen met de huisarts 

De meldplicht geldt niet alleen voor artsen, maar ook voor jezelf / medewerkers. Een medewerker die 

zich ziek meldt moet telefonisch contact opnemen met de huisarts als: 
 

 Er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)  

 En de medewerker de afgelopen twee weken in een land of regio is geweest waar het 

coronavirus is vastgesteld, zie hrivm.nl/verspreiding 

 Of de medewerker de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het 

coronavirus. 

 

 

4. Ziekmelding medewerker 
 

 

Ziekmeldingen binnen het Corona protocol blijven ongewijzigd t.o.v. het  

standaard ziekmeldingsproces van Inspire  
 

(hoofdstuk 10 van het Inspire personeelshandboek, pagina 22) 

 
 

Ziekmeldingen dienen op werkdagen vóór 09:00 telefonisch gemeld te zijn bij Inspire HR en de 

Opdrachtgever. Ziekmeldingen per e-mail, WhatsApp e.d. worden niet als ziekmelding geaccepteerd. 

 

Het telefoonnummer om je te ziek te melden is: 
 

 Inspire HR lijn: 085- 273 9749.  

 In geval van een storing op de vaste lijn kan er ook mobiel gebeld worden op 06- 4167 9588 (HR 

Backoffice Inspire). 
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5.  Maatregelen Inspire 
 

Inspire heeft de volgende maatregelen getroffen om  haar personeel en opdrachtgevers zo goed als 

mogelijk te beschermen tegen besmetting met het Coronavirus: 
 

 Opstellen en distributie van het Inspire Corona protocol (informatie verplichting) aan haar 

personeel, opdrachtgevers en leveranciers. Bij relevante wijzigen zullen wij dit protocol updaten 

en opnieuw verzenden. 

 Personeel van Inspire is geïnformeerd over de risico’s en besmettingsoorzaken van het 

Coronavirus; op onze kantoren worden de in dit protocol beschreven hygiëne maatregelen strikt 

nageleefd. 

 Ons personeel is niet in risicogebieden geweest. Ook zullen wij geen zakenreizen organiseren naar 

risicogebieden zoals omschreven in paragraaf 1.8. 

 Personeel mag niet uitreizen naar risicogebieden, zoals omschreven in paragraaf 1.8. 

 Wij beperken locatiebezoeken tot strikt noodzakelijke en zakelijke meetings. 

 

 

6. Vragen en FAQ 
 

 Veel vragen over het Coronavirus worden beantwoord op de site van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
 

 Heb je werk gerelateerde vragen over de mogelijke impact van het coronavirus op jouw werk, 

meld je dan bij de HR Lijn van Inspire: 

o Inspire HR lijn: 085- 273 9749 

o hr@inspire-group.nl 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

