
Het Corona-virus is er. 
Je kunt er de ziekte COVID-19 van krijgen. 
COVID-19 is een besmettelijke ziekte. 
 
Als je met het Corona-virus besmet bent, dan heb je  
meestal zorg nodig.  
Een dokter of arts kan je naar die zorg verwijzen.  
‘Verwijzen’ betekent dat je iemand doorstuurt naar de zorg en  
ondersteuning op een goede plek.  
Artsen nemen beslissingen over de zorg die iemand krijgt bij  
het Corona-virus. 
De arts neemt de beslissing in overleg met de patiënt. 
 
De zorg en ondersteuning moet goed passen bij hoe ziek iemand is  
van het Corona-virus.  
Het moet ook passen bij ziektes die iemand nu heeft.  
Iemand moet de behandeling die hij krijgt ook goed aankunnen.  
 
 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Informatie over het Corona-virus 
en verwijzing naar de zorg  

in begrijpelijke taal 



Belangrijk om te weten 
De regels om te verwijzen, zijn voor iedereen hetzelfde. 
Het is niet zo dat je geen zorg of ondersteuning krijgt  
omdat je een verstandelijke beperking hebt. 
En het maakt ook niet uit of je in een instelling woont, in  
een kleinschalige woonvorm, thuis bij familie of zelfstandig. 
Het gaat om hoe sterk je lichaam is en om wat je aankan. 
 
 
Dit gebeurt er als je ziek wordt door het Corona-Virus  
Sommige mensen zijn besmet met het Corona-virus en merken  
daar niks van.  
Of ze hebben misschien een snotneus of niezen vaker.  
Deze mensen blijven thuis. 
Dit duurt meestal een week.  
Daarna voelen ze zich weer beter. 
 
 
Maar je kunt ook erg ziek worden van het Corona-virus. 
Je kunt longontsteking krijgen. 
Dan kun je niet goed ademhalen. 
Ook heb je hoge koorts. 
Als dit lang duurt, moet je naar het ziekenhuis. 
Daar proberen ze de koorts te laten zakken. 
En krijg je meestal zuurstof toegediend. 
Je kunt wel zelf ademhalen. 
 
 
Soms word je zo ziek, dat zelf ademhalen niet goed meer lukt. 
Je gaat dan naar de intensive care (IC). 
Een machine helpt bij het ademen. 
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Waar krijg je zorg als je het Corona-virus hebt? 
Op deze plekken kunnen mensen passende zorg en ondersteuning krijgen: 
- thuis 
- bij familie thuis 
- eigen woning in een zorginstelling 
- ziekenhuis 
- Intensive Care (IC) 
- speciale COVID-19-afdeling (bij bijvoorbeeld een zorginstelling) 
- hospice (een plek waar je verzorgd wordt als je niet meer beter wordt).   
 
Waar iemand zorg en ondersteuning krijgt, hangt af van  
hoe ziek iemand is. 
En wat iemand precies nodig heeft. 
Dat besluit neemt de arts.  
Dit is meestal een arts die de patiënt goed kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst is gemaakt op basis van de handreiking van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor  

Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). De handreiking gaat over het ‘verwijzen’ van mensen met een 

verstandelijke beperking die het Corona-virus hebben. Of die denken dat zij het Corona-virus hebben. 

De handreiking is bedoeld voor huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s).  
 
 
 
Dit is een uitgave van de Rijksoverheid en de NVAVG. 

Begrijpelijk gemaakt door Buro Opaal. 

In samenwerking met de LFB, dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle


