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Informatie en advies over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) in relatie tot werk 
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Spreekuren BAKXWAGENAAR 

 

Gezien de huidige situatie en adviezen (o.a. van het RIVM) hebben wij besloten om met ingang van 

vrijdag 13 maart a.s. (tot en met 31 maart 2020) in principe alle spreekuren telefonisch te doen. 

Fysieke spreekuren zijn voorwaardelijk mogelijk, waarvoor om de noodzaak te bepalen na overleg wij 

tot een eindoordeel zullen beslissen. 

Daarnaast willen wij onze collega’s, die een verhoogd risico lopen omdat zij in contact staan met 

medewerkers die (in welke mate dan ook) ziek zijn, beschermen tegen mogelijke besmetting. Wij 

adviseren hen daarom om, in gezamenlijk overleg met ons en werkgever, te bepalen of uitvoeren van 

werkzaamheden op locatie noodzakelijk is.  

Wij vertrouwen erop dat wij onze dienstverlening adequaat kunnen blijven voortzetten. Om u en uw 

werknemers nog sneller en beter te kunnen adviseren en ondersteunen (ook rondom de gehele 

Corona situatie) vergroten wij onze (telefonische) beschik- en bereikbaarheid.  
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Algemeen  

Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol binnen een bedrijf of organisatie om de vertaalslag te maken 

van gezondheid naar de werksetting. Dit kan o.a. met het verstrekken van informatie en het extra 

voorlichten van werkgevers en werknemers. Dit document is, waar aan de orde, derhalve gericht op 

de werksituatie en uitsluitend een aanvulling op officiële richtlijnen en informatie. Wij volgen 

daarnaast de adviezen zoals door onze beroepsvereniging (NVAB) gedeeld.  

 

Informatie en richtlijnen 

Website Rijksoverheid (met specifieke informatie over relatie werkgever en werknemer) 

Website RIVM (voor alle informatie met betrekking tot het nieuwe Coronavirus) 

Website thuisarts.nl (voor alle informatie voor u en uw medewerkers over individuele gezondheid) 

 

Contactgegevens 

Om u als werkgever met uw medewerkers op een juiste manier te informeren en adviseren hoe om te 

gaan met het nieuwe Coronavirus is er binnen BAKXWAGENAAR een team van deskundigen 

samengesteld. Dit team bestaat o.a. uit een bedrijfsarts, een Arbeids- en organisatiedeskundige, een 

Arbeid hygiënist en een management lid. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot uw 

reguliere contactpersonen zoals de (bedrijfs)arts, casemanager of ons secretariaat maar u kunt ook 

rechtstreeks contact opnemen met het team dat zich met informatie voorziening en advisering 

rondom het Coronavirus bezig houdt.  

 

coronavirus@bakxwagenaar.com / 0492-218800 

 

Disclaimer 

Volgt u ten alle tijden de richtlijnen en informatie zoals wordt geboden door het RIVM en 

www.thuisarts.nl. Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van de meest 

recente, en bij ons beschikbare, informatie. U kunt aan dit document geen rechten ontlenen en 

BAKXWAGENAAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (geldt ook voor 

gevolg schade) die is ontstaat door het gebruik van informatie of het opvolgen van een advies uit dit 

document. Zonder schriftelijke toestemming van BAKXWAGENAAR mag niets uit dit document worden 

verveelvoudigd. 

 

Versie 

Dit document wordt door ons herzien op het moment wij denken en vinden dat nieuwe informatie of 

adviezen in een document gedeeld moeten worden.  

De versie van dit document is: versie 12 maart 2020 
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Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) 

 

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 Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het Coronavirus. 

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

 

In Nederland is 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Deze patiënt verbleef hiervoor 

in de Lombardije (Italië). De meeste patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. 

Ook buiten China is het virus opgedoken, onder andere in Japan, Thailand, de VS Verenigde Staten , 

Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran. Op dit moment zijn er 321 mensen positief 

getest. 

 

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.  

 

Indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont en mogelijk in aanraking is gekomen met het 

Coronavirus dient u deze werknemer telefonisch te verzoeken naar huis te gaan, contact met anderen 

te vermijden en zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts. 

 

Aangezien algemene hygiëne (meer specifiek handhygiëne) een belangrijke maatregel is ter 

voorkoming én verspreiding van het virus hierbij in het kort de handhygiëne: 

• Was de handen regelmatig; 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes; 

• Geen handen schudden 

Kijk voor meer en uitgebreide informatie over hygienerichtlijnen op de website van het RIVM. 
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Advies ten aanzien van werk  

 

De Rijksoverheid heeft een webpagina met de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking 

tot het nieuwe Coronavirus voor werkgevers en werknemers. Deze informatie wordt continu (als hier 

aanleiding voor is) geüpdatet. Derhalve wordt deze informatie niet nogmaals hier vermeld om 

enerzijds dubbel en anderzijds verouderde informatie te delen. 

 

Advies ten aanzien van (thuis)werken  

De regering heeft vandaag (12 maart 2020) geadviseerd om waar dit redelijkerwijs mogelijk is (in 

navolging van deze maatregel in Noord-Brabant) medewerkers in staat te stellen (tot en met 31 maart 

a.s.) thuis te werken. Naast de mogelijkheid om thuis te werken ziet de regering meerwaarde in het 

‘spreiden’ van werk. Beide maatregelen met als doel om überhaupt het contact tussen mensen te 

beperken.  

 

Advies en ondersteuning 

Om zowel werkgever als werknemer te adviseren en te ondersteunen zijn wij, zoals gebruikelijk, tijdens 

kantoortijden telefonisch, per whatsapp en per e-mail bereikbaar. Heeft u specifieke vragen ten 

aanzien van het Coronavirus dan staat een team van deskundigen voor u klaar. 

0492-218800 / coronavirus@bakxwagenaar.com  
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