
Zo ziet het coronavirus eruit 

 
We lezen genoeg over SARS-CoV-2, maar weet je ook hoe dit nieuwe coronavirus eruitziet? Bekijk de nieuwe microscoopbeelden. 
Mensen in ziekenhuizen, medisch onderzoekers in beschermende pakken en natuurlijk Chinezen met kapjes voor hun gezicht. Dit zijn 
de beelden die worden getoond als het over de uitbraak van het nieuwe coronavirus gaat. De veroorzaker van al deze ellende, het virus 
SARS-CoV-2, blijft echter vaak ‘buiten beeld’. Rocky Mountain Laboratories (RML) brengt daar verandering in. 
Het laboratorium, onderdeel van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in de VS, schoot microscopische 
beelden van het coronavirus dat al meer dan 60.000 mensen ziek heeft gemaakt en meer dan duizend levens heeft gekost. 

Kleurplaten 
Het RML nam allereerst samples van door het virus aangetaste cellen uit een Amerikaanse patiënt. Vervolgens plaatsten de 
onderzoekers ze onder de rasterelektronenmicroscoop en de transmissie-elektronenmicroscoop. Beide apparaten maken gebruik van 
een elektronenstraal om de samples zichtbaar te maken. Virussen zijn veelal te klein om waar te nemen met een lichtmicroscoop. 
De onderzoekers kleurden de beelden later in zodat de verschillende onderdelen goed van elkaar te onderscheiden zijn: 

 
Rasterelektronenmicroscoop toont het nieuwe coronavirus (geel) tussen menselijke cellen (blauw, roze en paars). 

https://www.flickr.com/photos/niaid/albums/72157712914621487/with/49531042877/
https://www.flickr.com/photos/niaid/albums/72157712914621487/with/49531042877/


 
Rasterelektronenmicroscoop toont het nieuwe coronavirus (geel) tussen menselijke cellen (wit en rood) 

 
 

 
Transmissie-elektronenmicroscoop toont het nieuwe coronavirus (rood) tussen menselijke cellen (geel). 

  



Koninklijk uiterlijk 
Het NIAID wijst erop dat de microscopische foto’s grote gelijkenissen vertonen met MERS-Cov (het coronavirus dat in 2012 toesloeg) en 
het originele SARS-Cov dat in 2002 dood en verderf zaaide. “Dat is niet vreemd”, laat het instituut weten in een blogpost. “De stekels op 
het oppervlak geeft de virussen hun familienaam – corona, wat Latijn is voor ‘kroon’.” Virussen met een koninklijk uiterlijk dus, maar we 
zien ze liever niet meer terug. 
 
 

 
De uitbraak van het Wuhan-virus in China domineert de afgelopen weken het nieuws. KIJK beantwoordt hierover vijf vragen. 
 
Kranten staan er vol mee: het uitbreken van een nieuw coronavirus in China. De uitbraak van de ziekteverwekker, ook wel 2019-nCoV 
of Wuhan-virus genaamd, is eind 2019 in de oostelijke stad Wuhan begonnen. Sindsdien verspreidt het zich door het land en zijn er 
zelfs enkele gevallen bekend in Europa. In totaal zijn er (op het moment van schrijven) 106 mensen overleden aan het virus en zijn er 
vierduizend mensen besmet geraakt. Maar hoe raken mensen ermee besmet? En is er al een behandeling voorhanden? Vijf vragen 
beantwoord. 
 

1) Wat is het Wuhan-virus? 
Het nieuwe virus behoort tot de coronavirussen. Deze groep heeft zijn naam te danken aan zijn uiterlijk: onder de microscoop heeft het 
virus namelijk veel weg van een halo of kroon (corona). Het coronavirus is een bekende veroorzaker van de onschuldige verkoudheid, 
maar heel soms ontstaat er een gevaarlijke variant. 
Zo was er zeventien jaar geleden een uitbraak van het SARS-virus, een variant die acute longontsteking veroorzaakt. Dit leidde tot een 
epidemie in Azië, waarbij zo’n 8000 mensen besmet raakten en die achthonderd mensen het leven kostte.   
Mensen die ziek worden van het nieuwe Wuhan-virus hebben vergelijkbare symptomen als SARS: vaak hebben ze last van koorts, 
hoesten en kortademigheid. Vooral voor ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid is de ziekteverwekker gevaarlijk. 
 

Wat zijn de symptomen? 
“In tachtig procent van de besmette coronagevallen zijn de typische symptomen koorts en hoesten. Maar daar kunnen ook andere 
klachten zoals keelpijn, spierpijn en hoofdpijn bijkomen. Eigenlijk verschilt het niet veel van griep”, zegt viroloog Steven Van Gucht van 
Sciensano. Af en toe is er ook sprake van mildere symptomen zoals een verkoudheid. En in ernstige gevallen kan er een bemoeilijkte 
ademhaling zijn. 
 



 
Onder de microscoop lijkt het coronavirus op een kroon 

 

2) Waar komt het virus vandaan? 
Halverwege december 2019 dook het virus voor het eerst op in Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei, die elf miljoen inwoners 
telt. Wat de eerste ziektegevallen met elkaar gemeen hadden was een recent bezoek aan de grote vismarkt. Hier wordt, naast vis, ook 
bewerkt vlees verkocht en flink gehandeld in wilde dieren zoals vleermuizen, gevogelte, vossen, kamelen, dassen en reptielen. 
Op de markt zijn werknemers en bezoekers waarschijnlijk in aanraking gekomen met besmette beesten. Het leek erop dat het virus 
alleen direct van dier op mens kon worden overgedragen, maar nu zijn er ook gevallen bekend van mensen die zelf niet op de markt, of 
in de buurt van Wuhan, zijn geweest. Het virus kan zich dus ook van mens op mens verspreiden.  
Het is nog onduidelijk welk diersoort het virus op de mens heeft overgebracht. Het is bekend dat vleermuizen vaak besmet zijn met 
coronavirussen. Onlangs concludeerde een controversieel onderzoek dat slangen wel eens de boosdoener konden zijn. Echter, veel 
wetenschappers zijn sceptisch hierover. Zo zou het bewijs niet waterdicht zijn en daarnaast zijn coronavirussen nooit eerder in 
reptielen gevonden. Voor uitsluitsel is dus meer onderzoek nodig. 
 

3) Hoe kan een dierlijk virus besmettelijk zijn voor de mens? 
Een virus dat van dier op mens overspringt, wordt een zoögeen virus genoemd. Zo kwam het SARS-virus oorspronkelijk bij vleermuizen 
waarbij het oversprong naar de witsnorpalmroller (een civetkatachtige), vervolgens naar kamelen en uiteindelijk per toeval ook naar de 
mens. 
Hiervoor past het virus zich steeds opnieuw aan zijn gastheer aan. Dit is mogelijk doordat tijdens het vermenigvuldigen van het virus 
veel mutaties ontstaan (lees: foutjes in de genetische code). Sommige van deze mutaties zijn voordelig voor het virus, zoals het kunnen 
binnendringen en verspreiden in een nieuwe soort gastheer. 
“Meerdere varianten van coronavirussen hebben zich in het verleden met succes gevestigd in de menselijke populatie,” vertelt Eric 
Snijder, hoogleraar moleculaire virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum aan KIJK. Of het nieuwe virus, zoals SARS, zich ook 
eerst heeft moeten aanpassen, is op dit moment nog niet duidelijk. 
 

4) De uitbraak van SARS en 2019-nCov begonnen beide in China. Is dit toeval? 
“Dit is denk ik niet toevallig,” schrijft Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, ”maar het betekent 
niet dat een dergelijk virus niet ook in een ander land zou kunnen ontstaan.” Het verkopen van ‘levend vlees’ in plaats van geslacht 
vlees en de grote diversiteit aan levende dieren op een klein oppervlak verhoogt de kans dat virussen overspringen naar de mens. In 
China zijn eerder zeker al vijftig soorten coronavirussen gedetecteerd in vleermuizen, maar deze virussen worden ook in vleermuizen op 
andere continenten aangetroffen.  
Daarnaast is het verkopen van levend vlees voor de consumptie niet uniek voor China. In andere landen leidt dit ook tot problemen van 
infectieziekten, zoals het door vleermuis overgedragen Ebolavirus in Afrika. 
  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25682


5) Is er een behandeling? 
Op dit moment zijn er geen geregistreerde behandelingen tegen dit nieuwe en andere coronavirussen. Patiënten worden in 
quarantaine geplaatst en zo nodig beademd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten de contacten van de patiënten 
worden opgespoord en preventief in isolatie gebracht. 
Verder wordt er volgens Murk nog gekeken naar de ontwikkeling van een vaccin. “Er zijn diverse kandidaat vaccins in ontwikkeling 
tegen SARS, die vanwege de grote overeenkomsten tussen de virussen al dan niet in aangepaste vorm gebruikt kunnen worden voor dit 
nieuwe coronavirus.” De ontwikkeling is waarschijnlijk te traag om de huidige uitbraak te bestrijden. 
 

Incubatietijd Coronavirus 
Wat is de incubatietijd (het moment waarop iemand besmet raakt tot die echt ziek wordt)? En is zo iemand in de tussentijd ook 
besmettelijk? 
Gemiddeld blijken mensen zo’n vijf dagen na blootstelling aan het virus de eerste symptomen te vertonen.  
Maar er zijn ook mensen die dat pas later doen. En anderen krijgen al symptomen binnen twee dagen na blootstelling aan COVID-19. 
“Elk immuunsysteem reageert anders op de infectie,” vertelt onderzoeker Stephen Lauer aan Scientias.nl. “De variatie die we zien 
binnen de incubatieperiode voor COVID-19 is niet ongebruikelijk.” Verder blijkt de incubatieperiode van het nieuwe coronavirus 
overeen te komen met die van twee andere bekende coronavirussen die eerder al voor problemen zorgden. “De incubatieperiode voor 
COVID-19 is vergelijkbaar met die van SARS en MERS,” aldus Lauer. 
 
Eén belangrijke vraag blijft echter ook na dit onderzoek onbeantwoord. Namelijk: zijn met het coronavirus besmette mensen ook 
tijdens de incubatieperiode – dus vóór ze symptomen krijgen – al besmettelijk? Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat ook mensen met 
milde symptomen en zelfs mensen zonder symptomen het virus over kunnen dragen. De onderzoekers waarschuwen dan ook dat het 
moment waarop iemand besmettelijk wordt weleens in de incubatieperiode kan vallen. Het zou het bestrijden van het virus er 
vanzelfsprekend niet gemakkelijker op maken. Lauer hoopt dat vervolgonderzoek spoedig meer inzicht geeft in het moment waarop 
mensen die het coronavirus onder de leden hebben, het ook door kunnen geven aan anderen. 
Hoe raak je besmet? 
 
Er wordt aangenomen dat het virus overgedragen wordt via kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen uit neus, keel of 
longen. Die druppeltjes komen dan in de lucht terecht en dalen vervolgens neer. Het is voorlopig nog niet geweten hoelang het virus in 
de lucht kan blijven en zich zo verder verspreidt. 
Het virus kan ook via oppervlakken zoals deurklinken worden doorgegeven. Waarschijnlijk overleeft het daar enkele uren, maar 
helemaal zeker is dat niet. Daar buigen onderzoekers zich nog over. Het virus heeft wel altijd een mens of dier nodig om lang “in leven 
te kunnen blijven”. 
Het klopt ook dat het virus overdraagbaar is door iemand die zelf weinig of geen symptomen heeft. De incubatieperiode (de periode 
tussen het moment dat iemand besmet raakt en het moment dat iemand ziek wordt, red.) wordt op twee tot veertien dagen ingeschat. 
“Mensen kunnen dus al besmet zijn nog voor er symptomen als hoesten, spier- en hoofdpijn en koorts optreden.” Vaststaat wel dat hoe 
zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. 
 
Experts van het gerenommeerde Imperial College London berekenden dat een geïnfecteerde patiënt binnen een week gemiddeld 2,6 
andere mensen kan hebben aangestoken 
Aanvankelijk werd gedacht dat het 2019-nCoV-virus enkel overdraagbaar was van dier op mens, maar het blijkt wel degelijk ook van 
mens op mens te worden overgedragen. Onder meer via druppeltjes in de lucht wanneer iemand hoest of niest. Dat mensen het aan 
elkaar kunnen doorgeven, versnelt de verspreiding. Ondanks de maatregelen die genomen worden, lijkt het virus zich steeds meer te 
verspreiden. 

Het corona-virus is het onderwerp van de dag, elke dag zijn er nieuwe updates en worden er nieuwe beperkingen afgegeven. De 
ellebooggroet is een feit en waarschijnlijk heb je in je leven nog nooit zo vaak je handen gewassen als nu. De adviezen vliegen je om 
de oren en daarom hebben we hier een dossier voor je met handige informatie en tips. Zoals een mooi overzicht met symptomen 
zodat je kunt zien of je verkouden bent, de griep hebt, of een belletje moet plegen naar de GGD omdat je denkt aan het coronavirus. 
 
In deze tabel vind je symptomen en in hoeverre deze horen bij de griep, het coronavirus en een verkoudheid. ‘Common’ betekent 
gebruikelijk, ‘rare’ dat het zelden voorkomt’ en ‘sometimes’ dat het verschijnsel soms voorkomt.  



 
 

Wanneer moet je nou bellen? 
Het RIVM houdt het volgende aan: 
 

Je hoeft níet te bellen met je huisarts als: 
- Je verkoudheidsklachten hebt, 
- of verhoging tot 38 graden én in contact bent geweest met iemand met het corona-virus, 
- of in een risicogebied bent geweest (en dat zijn: China, Hong Kong, Macau, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, 

Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië en de landen Iran, Singapore en Zuid-
Korea. 

Dat komt omdat je klachten mild zijn en het ook gewoon een verkoudheidsvirus kan zijn. Wel moet je thuis blijven en zoveel mogelijk 
uit de buurt van anderen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.  
  

https://media.viva.nl/m/62vr4auwkew7.jpg/unnamed.jpg


Je moet wél bellen als: 
- Je contact hebt gehad met een patiënt met het corona-virus 
- of in de bovenstaande risicogebieden bent geweest, 
- je meer dan 38 graden koorts hebt en je moet hoesten of benauwd bent. 
Let op: je moet dan bellen met je huisarts en “niet” langs gaan. 

 
Heb je vragen over het corona-virus: dit is het nummer waar je vragen over COVID-19 kunt stellen: 0800-1351. 
Het nummer is elke dag bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.  
 
Ontsmetten: dit werkt wel en niet 
Naast het wassen van je handen en het kuchen, hoesten en niezen in je elleboog, is het ook goed om objecten die je vaak aanraakt 
regelmatig te ontsmetten. Denk aan het toetsenbord van je computer, je telefoon en deurklinken in huis. Want als je (toch per ongeluk) 
in je handen niest en vervolgens je telefoon erbij pakt, kunnen er druppeltjes op je telefoon komen en zo wordt de telefoon een bron 
van infectie. Daarbij geldt volgens Peter Molenaar, deskundige infectiepreventie bij het RIVM, dat hoe viezer de telefoon, hoe langer 
een virus weet te overleven. Schoonmaken met een vochtig microvezeldoekje does the trick. Pas op met glassex, make-upremover of 
ontsmettingsmiddel om je telefoon schoon te maken. Veel smartphones hebben een speciaal laagje over het scherm dat beschermt 
tegen vingerafdrukken en olieafstotend is. Als je daar agressieve schoonmaakmiddelen op gebruikt, beschadigt de laag. Waardoor er 
krassen op het scherm kunnen komen. 
 
Pas op met handgel 
Infectiepreventie deskundige Molenaar stelt dat je je telefoon (of andere objecten) toch nooit 100% virus vrij gaat krijgen. 
Desinfecteren heeft volgens hem dus geen zin. Daarbij waarschuwt hij specifiek voor het gebruiken van een desinfecterende handgel 
om je mobiel mee schoon te maken. In die producten zitten namelijk alcohol en een verzorgend product om ervoor te zorgen dat je 
handen bij gebruik van de gel niet uitdrogen. Maar, als je dit op je telefoon gebruikt blijft het vetlaagje zitten, wat eerder vuil aantrekt 
dan afstoot. En wat zeiden we nu juist over vieze telefoon? Juist. 
Hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven weten we nog niet. Volgens het RIVM is dat waarschijnlijk ergens tussen de enkele 
uren en enkele dagen in. Wel lijkt het zo te zijn dat warmte en luchtvochtigheid twee dingen zijn die het virus niet fijn vindt. 
Handen wassen werkt het beste tegen het virus, maar als je graag ook een handgel wilt gebruiken als je onderweg bent, kies dan voor 
handgels die het Ctgb keurmerk hebben, adviseert Peter Molenaar. Deze handgels bevatten namelijk voldoende alcohol om het virus te 
doden. Maar let op: handgels werken beter als je je handen ook regelmatig wast met water en zeep. 


