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Binnen gewaaid van de redactie van onsbrabantnet.nl
Hallo Fernand,
Dank voor jou nieuwsbrieven, slaan altijd weer de spijker op zijn kop.
Ik heb zojuist een artikel vertaald van Jon Rappoport, al 30 jaar onderzoeksjournalist.
De WHO trekt zijn staart in, ik dacht dat jij dit ook wel interessant zou vinden.
Fijne Jaarwisseling,

Precies op 13 december 2020
verdween wat nu volgt, van de
Web-pagina van Sciensano (Beglië).
Toeval?

Coronavirus is een RNA virus behorende tot de Coronaviridae familie. Deze familie bestaat
uit 4 subgroepen (α, β, γ en δ). Er zijn zes coronavirussen (CoV’s) gekend die ziekte bij de
mens kunnen veroorzaken; twee alfa –virussen CoV-229E en CoV-OC43; en 4 betavirussen CoV-NL63, CoV-KU1, severe acute respiratory syndrome SARS-CoV en Middle
East respiratory syndrome MERS-CoV.
Transmissie
CoV’s worden door geïnfecteerde personen overgedragen via de lucht; hoesten of niezen,
via direct contact (handen) of indirect door het aanraken van gecontamineerde voorwerpen
en volgend contact met neus, mond of ogen.
De incubatieperiode bedraagt 2 tot 5 dagen.
Klinische presentatie
CoV’s komen algemeen voor in de menselijke populatie en veroorzaken ziektesymptomen
die variëren van een gewone verkoudheid tot een acuut respiratoir syndroom.
Met uitzondering van SARS- en MERS-CoV, veroorzaken de gekende circulerende humane
CoV’s (HCoV) slechts milde infecties aan de bovenste luchtwegen of het
spijsverteringsstelsel. Deze gaan meestal gepaard met kortdurende symptomen als rhinitis,
hoest, zere keel of koorts.
In zeer jonge of oudere personen en immunogecompromitteerde patiënten kunnen deze
algemeen voorkomende HCoV’s echter ook lage luchtweginfecties en mogelijks
longontsteking veroorzaken.
Epidemiologie
Coronavirussen (CoV’s) komen zowel voor in dieren als mensen en in regel infecteren ze
slecht één specifieke gastheersoort of een nauwverwante groep soorten. SARS-CoV en
MERS-CoV vormen echter uitzonderingen op deze regel.

In 2002 werd severe acute respiratory syndrome (SARS) – CoV voor het eerst gevonden in
Guangdong, China. Het virus leidde tot acute atypische longontsteking, ademhalingsproblemen
en mogelijks spijsverteringsproblemen, zelfs bij jonge gezonde personen, en veroorzaakte een
wereldwijde epidemie. Sinds 2004 zijn er wereldwijd geen nieuwe gevallen gerapporteerd, maar
surveillance wordt in stand gehouden.
CoV-SARS kan zowel mensen als dieren (vleermuizen, knaagdieren, civetkatten, apen,
wasberen,…) infecteren en wordt beschouwd als een, van oorsprong, dierlijk virus waarbij in
2002 een “gastheersprong” naar de mens plaatsvond. De reservoir gastheersoort is tot op
heden nog niet met zekerheid gekend, maar vleermuizen worden beschouwd als potentiele
reservoirgastheren.
In 2012 dook Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) op in Jordanië en Saoudi-Arabië
en dit virus circuleert nog steeds. MERS-CoV kan net als SARS-CoV acute lage
luchtweginfecties veroorzaken, maar progressie naar ernstige ziekte is meer waarschijnlijk bij
mensen met bestaande gezondheidsproblemen zoals immunocompressie, suikerziekte, kanker
en chronische long-, hart- of nierziekte. Gemiddeld sterft 30% van de geconfirmeerde MERSbCoV gevallen, maar bij gezonde gevallen verloopt de infectie dikwijls ongemerkt.
Anders dan bij SARS-CoV blijft de transmissie van mens op mens bij MERS-CoV beperkt, met
weinig export van MERS-CoV infecties uit de endemische regio als gevolg. De incubatieperiode
voor MERS-CoV bedraagt 2 tot 14 dagen. MERS-CoV wordt net als SARS-CoV beschouwd als
een zoönotische infectie met een dierlijke gastheer als reservoir gastheersoort. Deze
reservoirsoort is nog niet met zekerheid gekend, maar mogelijke associaties met vleermuizen
en kamelen werden gerapporteerd.
Surveillance
Methode
De surveillance van coronavirussen is enerzijds gebaseerd op de verplichte melding van
MERS-CoV en SARS-CoV en anderzijds op de surveillance door het NRC Respiratoire
Pathogenen.
Voor de opduikende virussen MERS-CoV en SARS-CoV geldt namelijk een meldingsplicht in
alle Belgische gewesten om mogelijke gevallen reeds in een vroeg stadium nauwlettend te
kunnen opvolgen.
Resultaten
In België werd tot op heden geen enkel bevestigd geval van SARS-CoV gevonden. Er kwamen
tot nu toe ook nog geen bevestigde gevallen van MERS-CoV voor in ons land. Sinds 2013 werd
de procedure enkele keren toegepast bij personen die, na een verblijf in endemische gebied,
symptomen vertoonden die mogelijk te wijten waren aan MERS-CoV, maar er werd geen
enkele patiënt positief bevonden voor het virus.
Het risico dat deze MERS-Coronavirus epidemie op dit moment stelt voor België is de
mogelijkheid op een geïmporteerd geval na blootstelling in het Midden-Oosten. Het grootste
risico betreft blootstelling van zorgverleners bij het behandelen van een vermoedelijk geval
omdat overdracht tussen mensen uitzonderlijk is, behalve in een ziekenhuismilieu omwille van
de nauwe en herhaaldelijke contacten daar.
België beschikt over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval en over de
capaciteit om de diagnose te stellen, maar een nauwlettende opvolging van de situatie blijft
geboden.
Wetenschappelijk verantwoordelijke
Nathalie Bossuyt
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