
PREBES |  www.prebes.be VEILIGHEIDSNIEUWS 20862 VEILIGHEIDSNIEUWS 208 | 2020 63

Danny De Baere 
Adviseur FOD WASO
AD Humanisering van de Arbeid
Redactieraad Veiligheidsnieuws

Alternatieve Aanraking/
Afstandseconomie
In de corona- en ook post-

coronatijd zal afstandseconomie zijn 
definitieve intrede hebben gedaan 
en zullen we elkaar op een andere 
manier moeten begroeten en aanra-
ken. Als je op internet afbeeldingen 
zoekt van “handshake alternatives” 
vind je mooie cartoons en beel-
den. Vredessympatisanten of Star 
Trek liefhebbers zullen zeker het 
V-symbool als variant kennen.

Biologisch agens/Business 
continuity plan
Ten gevolge van richtlijn (EU) 

2020/739 is iedere twijfel rond de 
corona-indeling weggenomen en is 
SARS‐CoV‐2 (severe acute respiratory 
syndrome – coronavirus 2) officieel 

Drinkwater/(alcoholische) 
dranken
De handen 40 tot 60 secon-

den met (drink)water en zeep was-
sen, is de beste handhygiëne. Dit 
werd blijvend herhaald om te vermij-
den dat enkel ontsmettingsproduc-
ten gebruikt zouden worden. In de 
quarantaineperiode van corona zijn er 
meer alcoholische dranken genuttigd, 
welke op korte termijn de problemen 
van de mens doet vergeten. Maar 
op termijn leidt dit tot meer gezond-
heids- en psychosociale problemen.

Ergonomische werkplek/
EHBO/ECDC/Exitstrategie
Bij het verplicht telewerken 

dat voor velen tijdens de quaran-
taineperiode van toepassing was, 
was een ergonomische werkplek 
van cruciaal belang. Het mond-
aan-mond ademhalen bij EHBO-
cursussen zit er niet meer in. Naast 
de Wereldgezondheidsorganisatie is 
ook het European Center for Disease 
Prevention and Control (ECDC) in de 
aandacht gekomen. Op de Nationale 
Veiligheidsraad van 24 april 2020 
konden we ook kennisnemen van 
de 3 fases van de exitstrategie van 
België. Ieder land had zijn eigen 
exitstrategie die van land tot land kon 
verschillen en die voor de consument 
en federaties soms tot verwarring en 
wrevel leidde.

opgenomen in bijlage III van de  
richtlijn biologische agentia als 
categorie 3. MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) en SARS 
waren met richtlijn (EU) 2019/1833 
al opgenomen als categorie 3. 
Aangezien jobstudenten in de retail 
en horeca niet inherent door de job 
in aanraking komen met deze bio-
logische agentia, moet het verbod 
op cat. 3 en 4 biologische agentia 
voor jongeren niet in die zin gelezen 
worden volgens een FAQ van de FOD 
WASO. De pandemie is een ideaal 
moment om jouw business continuity 
plan te actualiseren (met biologische 
agentia).

Covid-19/Comorbiditeit/
Contacttracing
De officiële afkorting die 

de Wereldgezondheidsorganisatie 
aan de coronaziekte heeft gegeven, 
is “coronavirus disease 2019” of 
Covid-19. Comorbiditeit (het tegelij-
kertijd voorkomen van twee of meer 
aandoeningen of stoornissen bij één 
persoon) vormt een risicofactor voor 
een ernstiger verloop of mortaliteit. 
Bij Covid-19 zijn risicofactoren onder 
meer chronische afwijkingen van de 
luchtwegen en longen, hartaandoe-
ningen en (morbide) obesitas. Eén 
belangrijk element in de exitstrategie 
is contacttracing waarbij de databank 
van Sciensano een belangrijke rol 
speelt en geregeld is met genum-
merd KB 18 (aangepast met genum-
merd KB 25).
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In deze rubriek kiest de auteur per letter één thema en licht dit kort toe aan de hand van zijn of 
haar ervaring hiermee. Dit geeft een unieke kijk op welzijn en preventie. In dit artikel komt het 
Corona-alfabet aan bod. Met dit Corona-alfabet wil de redactieraad een overzicht geven zodat 
iedere preventieadviseur zijn eigen lessen kan trekken en misschien tot een voortschrijdend 
inzicht komt (voor de kleinere golf van juli/augustus en later). Raadpleeg zeker ook  
prebes.be/vn/208 waar per letter bijkomende achtergrondinformatie kan bekomen worden.

Het welzijnsalfabet over ... 
CORONA
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“De handen 40 - 60 sec. 
wassen met water en zeep  
is de beste handhygiëne”
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Lessen trekken/Lockdown/
Legionella
Uit iedere pandemie, ramp 

of ongeval kan men lessen trekken. 
Tijdens de tweede golf is de lock-
down niet toegepast om de econo-
mie te vrijwaren. In Antwerpen werd 
de avondklok toegepast, werden onze 
sociale contacten teruggeschroefd 
en via contacttracing werden 
besmette personen geïsoleerd. Bij de 
terugkeer naar het kantoor werd aan-
geraden de waterleidingen te spoelen 
om legionella, een ander biologisch 
agens, te vermijden.

Mondmaskers/Muziek/
Mentaal welzijn/Massa-
gedrag/Maatwerkbedrijven

In het begin van de coronaperiode 
werd weinig gesproken over mond-
maskers, later des te meer. Als 
preventiespecialist weten we dat er 
een onderscheid is tussen maskers 
als PBM (zoals FFP2), chirurgische 
maskers die vallen onder de medi-
sche hulpmiddelen en de rest zoals 
mondmaskers. Het artikel van Prebes 
hierover is tot eind juli 2020 met een 
recordaantal van 16.500 keer beke-
ken. Van het niet correcte gebruik van 
deze mondmaskers zijn op het inter-
net mooie cartoons verschenen zoals 
de Zorroparodie en de graffiti van 
het mondmasker op het voorhoofd 
van Minister Geens. Beroemdheden 
in de Verenigde Staten riepen begin 
juli met #WearaDamnMask op om 
mondmaskers te dragen. President 
Trump verscheen eind juli ook af en 
toe met een mondmasker. En uitein-
delijk viel ook in België de beslissing 
om vanaf 11 juli in winkels mond-
maskers te dragen welke vanaf 29 juli 
werden veralgemeend naar (drukke) 
openbare plaatsen. 

boek dat gaat over eenzaamheid 
na een scheiding of verlies van je 
partner. In de coronaperiode waren 
diverse beroepsgroepen zoals zorg-
verleners, hulpverleners, afvalopha-
lers,… onze coronahelden. Zij werden 
in de kijker gezet in de TV-reeks 
“Helden van hier: corona”.

Influenza/Incubatietijd/
Immuunreactie
Covid-19 werd in het begin 

vergeleken met een milde influenza 
(griep). Ondertussen weten we wel 
beter. De incubatietijd (tijd tussen het 
eerste contact met het virus en het 
optreden van de eerste symptomen) 
kan schommelen tussen een paar 
dagen en twee weken. Serologische 
testen, terugbetaalbaar vanaf 3 juni 
2020, sporen antilichamen op om te 
zien of er een immuunreactie van het 
lichaam heeft plaatsgevonden.

Jongeren/Jobonzekerheid
De dubbele taak van telewer-
kende ouders, die de zorg 

voor de kinderen combineerden met 
hun job, was in deze coronaperiode 
geen sinecure. Bij de jongsten was er 
onder andere de zorg en aandacht en 
het preteachen. Tieners die soci-
ale media na een tijdje beu waren, 
konden geen gebruik maken van de 
speelpleintjes en sociale events als 
uitlaatklep. Hogeschool en univer-
siteitsstudenten zagen elkaar voor 
de eerste keer partieel terug bij de 
examens, die in een aantal gevallen 
in grote afgehuurde locaties werden 
gehouden. De wekelijkse filmpjes van 
comedian Jan-Bart Demuelenaere 
zijn zeer herkenbaar voor heel wat 
thuiswerkende ouders met kinderen. 
Heel wat werknemers kampen met  
jobonzekerheid. Ze dreigen hun job 
te verliezen (in de postcoronaperi-
ode), of ze zien de jobinhoud in de 
nabije toekomst mogelijk veranderen. 
Deze onzekerheid kan zwaar door-
wegen op het psychosociaal welzijn. 
Gelukkig kon de (tijdelijke) economi-
sche werkloosheid toch de eerste 
schokken opvangen.

Koorts
Koorts is een belangrijk, 
maar niet het enige symp-

toom van Covid-19. Andere symp-
tomen zijn: misselijkheid, diarree, 
spierpijn, hoofdpijn, keelpijn en verlies 
van de reukzin.

FAQ’s/Flatten the curve
Op diverse websites van 
overheden en sectorfedera-

ties kon men de FAQ’s lezen en men 
zag dat de inhoud ervan voortdurend 
wijzigde. Ook Prebes zorgde voor een 
FAQ met betrouwbare informatie. In 
het begin van de crisis was het devies 
“flatten the curve” om het reproduc-
tiegetal te doen dalen en onder 1 te 
krijgen.

Genummerde KB’s/GDPR – 
GBA/Generieke gids
In deze coronaperiode werd 

er voor de coronamaatregelen gere-
geerd met volmachtenwetten, waarbij 
aan de Koning (lees de regering) een 
zeer ruime bevoegdheid werd gege-
ven. Dit is onder andere te zien aan 
genummerde KB’s. De gegevensbe-
schermingsautoriteit (GBA) heeft ook 
enkele adviezen gepubliceerd rond 
hoe omgaan met GDPR en corona. 
Prebes organiseerde een webinar 
over de generieke gids en in het 
Arbeidsrecht journaal kan je een leuke 
bijdrage lezen over “De Belgische 
exit-strategie en het arbeidsrecht: 
de rol van de generieke gids”. Op 23 
april 2020 werd de generieke gids 
om de verspreiding van COVID-19 op 
het werk tegen te gaan voorgesteld, 
welke werd opgesteld door de sociale 
partners van de HRPBW.

Hygiënemaatregelen/
Humor/Huidhonger/Helden
Hygiënemaatregelen waren 

naast social distancing de belang-
rijkste coronamaatregelen. Dit werd 
op diverse manieren gecommuni-
ceerd, maar humor was één van de 
uitlaatkleppen. Daarnaast was er 
ook veel humor en taalcreativiteit te 
zien in vakantiebestemmingen met 
een coronakwinkslag. “Huidhonger” 
zal een grote kanshebber zijn voor 
woord van het jaar. Het verwijst naar 
de behoefte aan lichamelijk contact. 
Een zachte aanraking veroorzaakt 
een signaal dat de aanmaak van het 
hormoon oxytocine stimuleert, ook 
wel het “knuffelhormoon” genoemd. 
“Huidhonger” is ook een Nederlands 
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““Huidhonger” zal een  
grote kanshebber zijn  
voor woord van het jaar”
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L’histoire se répète: ook tijdens 
de Spaanse griep in 1919 werden 
maskers gedragen. Maskné, puistjes 
ten gevolge van wrijving en afsluiting 
van het mondmasker, verscheen ook 
in ons woordenboek. Net als humor, 
was tevens muziek (met Katrien 
Verfaillie, het Marc Van Ranst liedje 
en andere persiflages) een manier 
om de impact op het mentaal wel-
zijn in deze periode te verzachten, of 
een motivatie om de maatregelen te 
blijven toepassen. Het hamsteren van 
WC-papier (in de beginperiode en ook 
wat later) was een duidelijk voorbeeld 
van massagedrag. Hierover was er 
een leuke bijdrage van Erik De Soir. 
Maatwerkbedrijven werden ook 
zwaar getroffen. Er werd TV op maat 
gemaakt rond een aantal thema’s vol 
leuke tips om de sleur te doorbreken. 

Niezen/Napo
Hoesten of niezen doet men 
met een afgewend gezicht 

met een papieren wegwerpzakdoek 
of in de elleboogplooi indien geen 
papieren zakdoek voorhanden is. Na 
het hoesten of niezen worden de han-
den gewassen met water en zeep. 
Allemaal richtlijnen voor nies- en 
hoesthygiëne. In een hooikoortsperi-
ode is het belangrijk een onderscheid 
te maken tussen de typische hooi-
koortssymptomen (niezen, verstopte 

Quarantaine/Quinine
Vanaf 13 maart 2020 
middernacht gingen de 

quarantainemaatregelen in met 
zware beperkingen. Enkel essentiële 
diensten (art. 2 bedrijven uit het MB 
18/3/2020) bleven operationeel. 
Social distancing was overal het 
codewoord. Quinine (en derivaten) 
zijn gekend als malariamiddel. Nadat 
er eerst positieve effecten uitgingen 
van hydroxychloroquine op de bestrij-
ding van het virus, werden recent 
negatieve correlaties vastgesteld. 
Ook Donald Trump beweerde een 
tijdje chloroquine te gebruiken en is 
aanhanger van de Franse infectioloog 
en microbioloog Didier Raoult.

Reizen/Reproductiegetal
Vanaf 23 maart 2020 wer-
den de grenzen in België 

gesloten door het coronavirus. 
Vrachtwagens en Belgen die in het 
buitenland werkten, konden wel de 
grens nog over. Vanaf 15 juni werden 
de grenzen geleidelijk aan terug open-
gesteld (nog niet alle landen) en kon 
er ook al beperkt gevlogen worden. 
Het reproductiegetal wordt ook wel 
de R-waarde genoemd, en staat voor 
het aantal mensen dat besmet wordt 
door elk nieuw geval van Covid-19. Bij 
de aanvang van de coronacrisis was 
dat cijfer drie. Een cijfer lager dan één 
doet de curve dalen.

Social distancing/
Sciensano/Sectorgidsen
Social distancing, of cor-

recter uitgedrukt sociale afstands-
maatregelen, zijn maatregelen om 
fysieke afstand te bewaren. Social 
distancing en hygiënemaatregelen 
vormden de belangrijkste maatrege-
len in deze coronaperiode. Viroloog 
Steven van Gucht was het boegbeeld 
van Sciensano bij de dagelijkse 
coronacijfers. In de neerwaartse 
periode van de coronacrisis speelden 
de generieke gids en sectorgidsen 
een belangrijke rol. Deze zijn ook 
telkens gebruikt door de Nationale 
Veiligheidsraad voor de versoepeling 
van de maatregelen per sector.

neus, last van ademhaling) en Covid-
19. Er verschenen ook 2 Napofilms 
over de coronapandemie.

Ontsmetten/
Ontsmettingsmiddelen
Niet ontsmetten, maar 

handen wassen is de beste manier 
om te reinigen. Contactoppervlakken 
kunnen wel ontsmet worden. Op de 
website van de FOD Volksgezondheid 
zie je welke ontsmettingsmiddelen 
(biociden in het jargon) zijn toege-
laten, inclusief de tijdelijke toela-
tingen. Ontsmettingsmiddelen op 
basis van chloorxylenol of Dettol zijn 
actief tegen andere virussen van de 
coronavirusfamilie maar nog niet 
(bewezen) getest tegen COVID-19. 
Eau de cologne en andere middelen 
zijn ook bruikbaar maar het alcohol-
percentage moet > 70% zijn voor een 
doeltreffende werking. Algemeen kan 
ook altijd 0,1% natriumhypochloriet 
gebruikt worden wat ook te lezen is 
op de blog van Edelhart Kempeneers. 
Door het stijgend gebruik van ont-
smettingsmiddelen zoals handgels, 
werd ook een stijging vastgesteld in 
oproepen bij het Antigifcentrum rond 
vergiftigingsverschijnselen bij kinde-
ren en jongeren.

Pandemie/Psychosociale 
risico’s
De Wereldgezondheids-

organisatie hanteert zes verschil-
lende ‘pandemische fases’ om de 
verspreiding van ziektes te classifice-
ren. Covid-19 werd op 11 maart 2020 
als pandemie was verklaard. In deze 
lockdownperiode is het noodzakelijk 
ook oog te hebben voor het mentale 
welzijn om de psychosociale risico’s 
te beheersen. Op de website van 
iedere EDPBW en Prebes was over 
het mentale welzijn veel informatie te 
vinden. 
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“Op de website van iedere 
EDPBW en Prebes vind je 
info over mentaal welzijn”
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Telewerk/Taal
Telewerk was in de corona-
periode voor bepaalde bedrij-

ven verplicht en voor anderen sterk 
aanbevolen. Na de verspoeling van de 
maatregelen op 8 juni 2020 is dit nog 
altijd sterk aanbevolen. Naast voorde-
len (zoals geen verplaatsingstijd) zijn 
er ook een aantal aandachtspunten 
op gebied van ergonomie en psycho-
sociale risico’s. Taal in de coronape-
riode heeft niet enkel te maken met 
het gebruik van begrippen en jargon, 
maar ook met het taalniveau (taal-
geletterdheid) en de taal zelf, kortom 
met duidelijk en begrijpbaar commu-
niceren voor het diverse doelpubliek, 
zodat de boodschap iedereen bereikt. 
Dit is iets waar ook een preventiead-
viseur in zijn of haar bedrijf rekening 
moet mee houden. 

Uitspraak/UV-stralen
In de coronacrisis leerden 
we plots virologen kennen. 

Nog nooit waren politieke beslis-
singen zo goed ondersteund door 
adviezen van wetenschappers en 
kregen wetenschappers credibiliteit 
en moreel gezag. Maar in de postco-
ronacrisis zal hun stem ongetwijfeld 
minder doorwegen, en zal de politiek 
met partijen, hun achtergrond en lob-
bywerk terug overnemen. In Amerika 
deed menige uitspraak van president 
Donald Trump de wenkbrauwen 
fronsen, zoals uitspraken over het 
injecteren van bleekwater of het 
ongebreideld gebruik van UV-stralen

Vaccin/Virus/anti-vaxxers/
Virologen/Voortschrijdend 
inzicht/Vliegtuig

In bepaalde sectoren zoals ziekenhui-
zen, de vleessector, of voor bepaalde 
beroepen zoals archeologen en 
rioolreinigers, is het gebruikelijk zich 
te vaccineren tegen bepaalde biologi-
sche agentia (griep, hepatitis A-C…). 
Hiervoor hebben we geen virologen 
nodig. De hele wereld kijkt ondertus-
sen uit naar een vaccin dat ons kan 
beschermen tegen het (corona)virus. 
Dat zou al in ontwikkeling zijn en in 
de loop van volgend jaar zouden de 
eerste vaccinaties al kunnen starten. 
Maar zal er genoeg zijn voor ieder-
een? Anti-vaxxers gaan ervan uit dat 
het principieel geen goed idee is om 
een gezond lichaam bloot te stellen 
aan een ziekteverwekker. Dit was 
ook een periode van voortschrijdend 

nen ontwrichten. Dit museum heeft 
ook meegewerkt een de Nederlandse 
publicatie “Help ik ben besmet”. Bij 
iedere besmettelijke ziekte is er ook 
altijd de zoektocht naar patiënt X, 
de persoon die als eerste besmet is 
geweest bij een virusuitbraak.

“Y”
In diverse chemische of 
biologische stoffen komt 

de letter “Y” voor. Een aantal stoffen 
kwamen initieel prominent in het 
nieuws zoals hydroxychloroquine 
en azithromycine als potentiële 
medicamenteuze behandelopties bij 
patiënten met Covid-19, chloorxylenol 
(Dettol) als ontsmettingsmiddel of 
het gelukshormoon oxytocine dat bij 
aanraking van elkaar vrij kan komen. 
Ook in het artikel van Edelhart 
Kempeneers in VN207 leerden we 
hierover.

Zorgdragen/Zoenen/
Zoomvermoeidheid/
Zorgsector-Zeemoji

Blijf zorgdragen voor elkaar, was 
een motto tijdens de coronaperiode. 
Elkaar zoenen als niet-partners zal 
er een tijdje niet meer inzitten. De 
voordelen van Skype-, Teams- of 
Zoommeetings werd vlug ingezien, 
nadat de eerste onwennigheid 
was overwonnen. Deze digitale 
meetings vragen meer aandacht 
en zijn dus belastender en al vlug 
kwamen de eerste berichten van 
Zoomvermoeidheid. De zeemoji’s 
van 2019 werden uitgebreid met een 
zorgsector-zeemoji met mondmas-
ker. Het is een speelse manier om 
de helden van de zorg te bedanken, 
maar moet ook zorgen voor een 
sensibilisering van de bezoekers aan 
de kust om zich aan de richtlijnen te 
houden. 

inzicht. Denk maar aan het gebruik 
van diverse IT-middelen voor virtuele 
vergaderingen. En ook het feit dat 
de Zweedse viroloog de situatie in 
Zweden anders zou hebben aange-
pakt, achteraf bekeken. We leerden 
heel wat bij over het virus, en over 
virtueel vergaderen. Op 15 juni was 
vliegen met een vliegtuig weer moge-
lijk om naar vakantiebestemmingen 
te gaan. Hepafilters (in het vliegtuig) 
en mondmaskers stonden in de aan-
dacht, want afstand bewaren is niet 
mogelijk in volle vliegtuigen.

Wassen/Water/Werven/
Wetenschappers/WHO/
Wuhan/Winterbanden/

Winterbrandstoffen
Op 12 januari 2020 berichtte de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) voor het eerst over deze 
coronacrisis in Wuhan, China.
Volgens wetenschappers wereldwijd 
is het wassen van handen een zeer 
belangrijke hygiënemaatregel. Maar 
weet dat in vele gebieden van de 
wereld geen stromend water is. Ook 
op werfsituaties, ondanks de CAO 
Humanisering van de arbeid, is de 
beschikbaarheid van water en gron-
dig wassen niet gegarandeerd, wat 
nu in deze coronaperiode wel brood-
nodig is. Tijdens de coronaperiode 
was er soms verwarring over wat al 
dan niet mocht. De regels wijzigden 
ook nog eens voortdurend. Neem 
nu het verhaal van de winterbanden. 
Uiteindelijk werd het vervangen van 
winterbanden door zomerbanden 
beschouwd als dringende herstelling, 
zodat op afspraak deze activiteit in 
een bandenwerkplaats of garage kon 
uitgevoerd worden. En doordat er 
minder brandstof werd verkocht, zat 
men met een voorraad aan winter-
brandstoffen. Hierdoor kon men tot 
31 mei winterdiesel en tot 30 juni win-
terbenzine verkrijgen aan de pomp.

ziekte X/patiënt X
‘Besmet!’ was een tentoon-
stelling van een Nederlands 

museum over de uitbraak van onbe-
kende besmettelijke ziekten, ‘ziekte X’, 
en hoe die het dagelijkse leven kun-

V

W

“Verwarring omdat de 
regels in de coronaperiode 
voortdurend wijzigden”
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Bronnen en externe links van dit artikel 
vind je terug op prebes.be/vn/208.


