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Een nieuw coronavirus (2019-nCoV) werd ge"lsoleerd in het gebied van Wuhan (provincie Hubei te China) 
en wordt beschouwd als de oorzaak van een cluster van 41 casussen met longontsteking (Bron ECDC). 
Eveneens werden vier reisgerelateerde casussen gemeld in Thailand (2), Japan (1) en Zuid-Korea (1). 

De symptomen zijn koorts, hoesten en dyspneu. Rontgenfoto's van de borstkas vertonen de typische 
kenmerken van een virale longontsteking met diffuse bilaterale infiltraties. De meerderheid van de 
casussen zijn mannen in de leeltijdscategorie van 40-69 jaar. Klinische gegevens suggereren een milder 
ziekteverloop dan waargenomen bij SARS-CoV en MERS-CoV. Bij gebrek aan resultaten van lopende 
epidemiologische onderzoeken is het echter onmogelijk om te beoordelen of bepaalde bevolkingsgroepen 
een grater risico !open. 

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de besmettingsbron en de wijze van overdracht. Het feit dat 
zich enkele besmettingen voordoen zonder dat er sprake is geweest van contact met de Wuhan Huanan 
Seafoodmarkt of een andere markt, wijst erop dat de infectiebron nog niet volledig gekend is. 
Epidemiologische gegevens suggereren eveneens dat er mogelijk sprake is van overdracht van mens op 
mens. Bij gebrek aan gedetailleerde informatie uit de lopende studies in China is het onmogelijk om deze 
overdracht van mens op mens evalueren. 

De komende Chinese nieuwjaarsfeesten eind januari 2020 zullen leiden tot een significante toename van 
het aantal reizen van/naar China en binnen China zelf, waardoor de kans op mogelijke gevallen in de EU 
toeneemt. De luchthaven van Wuhan heeft directe vluchtverbindingen met enkele EU-steden zoals Parijs, 
Landen en Rome. De gezondheidsautoriteiten in de betrokken lidstaten blijven waakzaam en houden de 
huidige situatie in China nauwlettend in de gaten. 

Naar aanleiding van deze informatie, vragen we u om volgende voorzorgsmaatregelen toe te passen om 
de overdracht van het virus via toe passing van weefsel en cell en te voorkomen: 

• Uitstel van kandidaat-donoren uit voorzorg tot ten minste 28 dagen na terugkeer uit Wuhan, China 
en na mogelijke blootstelling aan een bevestigde casus 

• Uitstel van kandidaat-donoren van bevestigde casussen tot ten minste 28 dagen na het verdwijnen 
van de symptomen en voltooiing van therapie 

Gelieve deze maatregelen binnen de acht dagen na ontvangst van deze nota toe te passen. 
Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk%20assessment%20-%20pneumonia%20Wuhan%20China%2017%20Jan%202020.pdf

