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Griep – Nieuw coronavirus in China
De WHO berichtte begin januari 2020 over een cluster van patiënten met een pneumonie van onbekende
oorzaak in de stad Wuhan, in China. Tot 13 januari 2020 zijn 59 waarschijnlijke gevallen gemeld. Ondertussen
is een nieuw coronavirus nCoV-2019 geïdentificeerd. De meeste gevallen hebben een epidemiologische link
met een markt in Seafood City (een groothandelsmarkt voor zeevruchten en levende dieren). Van de 59
waarschijnlijke gevallen, testten er 41 positief voor het nieuwe coronavirus. Van deze gevallen zijn er zeven
ontslagen uit het ziekenhuis, zes worden behandeld en blijven in ernstige toestand en één patiënt is
overleden. De klinische presentatie is koorts en dyspneu en er zijn radiologische afwijkingen passend bij
bilaterale pneumonie. Tot nu toe is er geen duidelijk bewijs gevonden van transmissie van mens op mens,
maar de mogelijkheid van beperkte verspreiding kan niet worden uitgesloten. Er zijn twee familiale clusters
gekend. Er zijn geen gezondheidswerkers besmet.
De voorzorgsmaatregelen bestaan uit brononderzoek en -beheersing, contacttracing en actieve surveillance
in China en omliggende landen. De markt is inmiddels gesloten en gedesinfecteerd en er wordt
brononderzoek gedaan. In totaal zijn 763 nauwe contacten geïdentificeerd die worden opgevolgd. Tot nu
toe heeft geen van hen positief getest op het nieuwe coronavirus. Omringende landen en gebieden, zoals
Hong Kong en Singapore zijn gestart met entry screening van reizigers afkomstig uit Wuhan. Volgens de
ProMED van 13 januari werd in Thailand één besmetting geïdentificeerd bij een reiziger afkomstig uit Wuhan.
Deze persoon zou geen contact hebben gehad met de markt in Seafood City, maar regelmatig een andere
markt hebben bezocht. Geïntensifieerd onderzoek over de bron en mogelijke transmissie routes loopt verder
naar aanleiding van deze casus (voor meer details, zie WHO en CIDRAP). Er zijn geen directe vluchten van
Wuhan naar België, wel naar Parijs, Londen en Rome. Eind januari wordt het Chinees nieuwjaar gevierd en
zal er een toename zijn van reizigers. Toch wordt de kans op introductie van het virus in de EU als laag
ingeschat, en de kans op eventuele verdere verspreiding in de EU als laag tot zeer laag. Volgens de
aanbevelingen van de WHO zijn er geen beperkingen op reizen of handel met betrekking tot China
aangewezen.
Voor verdere details zie de pagina van de ECDC.
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