Desinformatie en waarheid over Coronavirus
(COVID-19)
NIET WAAR: Je kan coronavirus behandelen met antibiotica of
antimalariamiddelen
WAAR: Er is nog geen vaccin of behandeling voor coronavirus.
Onderzoekers over de hele wereld zijn hard aan het werk om een vaccin te ontwikkelen voor
het virus, maar we weten niet hoe lang dit zal duren. Men schat tussen 12 of 18 maanden.
Onderzoekers kijken ook naar het gebruik van verschillende medicijnen die het coronavirus
eventueel helpen behandelen, waaronder medicijnen voor artritis, antimalaria en hiv. Ze
zullen het coronavirus niet genezen, maar kunnen het aantal mensen die het virus krijgen en
de ernst van de gevallen verminderen.
Het is belangrijk om niet op een vaccin of behandeling voor coronavirus te wachten en dat is
waarom er in Australië zo veel volksgezondheidsmaatregelen geïmplementeerd zijn.

NIET WAAR: Kinderen zijn ‘superverspreiders’ van coronavirus
WAAR: Hoewel kinderen algemeen bekend staan als ‘superverspreiders’ van ziektekiemen en bacteriën, vooral bij influenza, lijkt dat niet het geval te zijn bij coronavirus. Of
toch nog niet. Er is nergens ter wereld informatie die aantoont dat grote verspreiding van dit
virus door kinderen kwam. We sluiten dit niet uit, het is mogelijk. Maar volgens de bewijzen
zijn ze geen superverspreiders van coronavirus.

NIET WAAR: Australië kan niet genoeg medische apparatuur
en voorraad krijgen (beademing, mondkapjes, testkits)
WAAR: De eenvoudige boodschap voor patiënten en vooral de gezondheidswerkers die
voor hen zorgen is: ja, Australië heeft genoeg apparatuur om deze pandemie te bestrijden.
Er is echter druk op alle voorraad in verband met tests omdat de wereldwijde vraag de
voorraad- en productiecapaciteit ver te boven gaat.
Personeel kan erop vertrouwen dat er constant persoonlijke beschermingsmiddelen aankomen wat dan weer betekent dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. De Nationale
Medische Reservevoorraad heeft bijvoorbeeld meer dan 10 miljoen mondkapjes. De
Australische overheid blijft zich inspannen om nog meer mondkapjes te bemachtigen zodat
de Nationale Medische Reservevoorraad goed gevuld blijft en Australië genoeg persoonlijke
beschermingsmiddelen heeft om onze medische deskundigen tijdens de pandemie te
steunen. Dit omvat het opdrijven van ons nationaal productievermogen en -capaciteit.
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Er zijn normaal 2.200 ziekenhuisbedden met beademing beschikbaar in Australië. Door de
laatste zes weken narcosemachines en andere apparatuur te herbestemmen hebben we nu
4.400 bedden met beademing en dat willen we verhogen tot 7.500. Begin april waren er 20
patiënten met coronavirus in intensieve zorgafdelingen die beademing nodig hadden.
Het Australisch Netwerk voor Overdraagbare Ziekten vergadert dagelijks om haar advies
over testvereisten opnieuw te beoordelen zodat enkel essentiële tests worden uitgevoerd.

NIET WAAR: Australische ziekenhuizen kunnen de grotere
vraag vanwege coronavirus niet aan
WAAR: Openbare en private ziekenhuizen in Australië hebben hun krachten verenigd in
de strijd tegen coronavirus. Een historisch partnerschap tussen de Australische overheid,
staats- en territoriumoverheden en de sector van private ziekenhuizen zullen 34.000 extra
bedden en 105.000 extra medisch personeel nationaal beschikbaar maken om het coronavirus te bestrijden
De private sector zal ziekenhuisdiensten bieden aan patiënten van openbare ziekenhuizen,
waardoor hun apparatuur, bedden, voorraad en personeel ter beschikking staan van het
openbaar systeem.
Ze blijven ook de behoeften steunen van langdurig verblijvende deelnemers aan het
Nationaal Ziekenkostenverzekeringsstelsel in openbare ziekenhuizen en patiënten in
bejaardenzorg en op algemene afdelingen.
Het partnerschap verzekert dat alle middelen van het Australische gezondheidssysteem van
wereldklasse klaar en gericht zijn op het behandelen van patiënten waar nodig doorheen de
pandemie.

NIET WAAR: Een lockdown-periode van twee weken zal de
verspreiding van het coronavirus stoppen
WAAR: Twee of drie weken beperkingen opleggen en dan weer opzeggen om terug
zoals normaal te leven zal de verspreiding van het coronavirus niet stoppen.
Het risico van slechts twee weken lockdown is dat het coronavirus weer zou kunnen
opduiken, misschien zelfs nog agressiever dan voordien.
Sommige mensen vragen waarom we geen algemene lockdown hebben opgelegd zoals in
andere landen. Het antwoord is dat we, in tegenstelling tot landen zoals Italië, Spanje en
Iran en steden zoals Wuhan in China, waar de uitbraak begon, altijd voorop zijn gebleven.
Tegen de tijd dat gezondheidsexperts in deze landen inzagen wat er aan de hand was, liep
het coronavirus al uit de hand en verspreidde als een lopend vuurtje. Dat is de reden
waarom ziekenhuizen in deze landen moeite hebben om mensen met ernstige vormen van
de ziekte aan te kunnen.
Onze gezondheidsexperts blijven het aantal nieuwe gevallen in Australië en waar overdracht
plaatsvindt dagelijks opvolgen. Vervolgens geven ze op basis van het bewijs advies over
eventuele nieuwe regels of beperkingen die moeten worden ingevoerd. Iedereen moet op de
hoogte blijven van de huidige beperkingen door www.australia.gov.au te bezoeken.
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NIET WAAR: Iedereen testen stopt de verspreiding van
coronavirus
WAAR: Tests stoppen de verspreiding van het virus niet.
Zoals bij elk virus, gaat COVID-19 over van de ene persoon naar de andere. Enkel te allen
tijde sociale afstand houden en je thuis isoleren als je ziek bent kan de verspreiding van het
virus stoppen.
Tests om te bevestigen dat iemand met symptomen COVID-19 heeft helpen ons de
verspreiding van de ziekte op te volgen en overdracht te verlagen. Als we weten dat iemand
het heeft, kan die persoon zich isoleren en kunnen we zijn/haar contacten opvolgen en zo
het risico op verdere overdracht verlagen.
Een negatief COVID-19 testresultaat betekent echter niet dat je geen risico loopt of vormt
voor anderen. Je kan een negatief COVID-19 testresultaat krijgen nadat je bent blootgesteld
maar vóór je symptomen ontwikkelt. Je kan de ene dag een negatief resultaat hebben en de
volgende dag COVID-19. Daarom is het belangrijk om goede hygiënische praktijken te
handhaven, sociale afstand te houden en het huis alleen te verlaten voor basisbehoeften.
Hierdoor help je niet alleen de overdracht van COVID-19 voorkomen, maar ook andere
ziekten, wat de druk op onze gezondheidsdiensten verlaagt.

NIET WAAR: Testkits zijn niet nauwkeurig
WAAR: De huidige tests voor COVID-19 gebruiken wat men nucleïnezuuramplificatie
(Polymerasekettingreactie (PCR)) noemt, wat zeer nauwkeurig is. Tijdens de test neemt een
gezondheidsdeskundige een uitstrijkje uit je keel en neus. Momenteel worden alle testonderdelen in het buitenland geproduceerd, voornamelijk in Europa en Azië. Hoewel
meerdere leveranciers van de testonderdelen en laboratoriums uit en binnen staten en
territoriums verschillende onderdelen gebruiken, is het belangrijk om weten dat ze dezelfde
testmethoden gebruiken. Er is druk op alle voorraad in verband met tests omdat de
wereldwijde vraag de voorraad- en productiecapaciteit ver te boven gaat. Point-of-careantilichaamtests zijn niet nauwkeurig voor diagnose en worden daarom niet aanbevolen.
De Australische regering werkt nauw samen met laboratoriums via het Laboratoriumnetwerk
van de Volksgezondheid en met leveranciers om voorraad te verzekeren en mogelijke
alternatieve voorraadoplossingen te onderzoeken zodat Australië de capaciteit en het
vermogen om op coronavirus te blijven testen kan behouden.

Bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen
in de reactie van de Australische overheid op COVID-19.
SBS biedt ook een breed scala aan informatie over COVID-19 in je eigen taal. Je kan ook je
mobiele telefoonapps en browserextensies gebruiken om informatie van de overheid te
vertalen. Zoek er een die aan je behoeften voldoet.
Ga voor bijkomende informatie in het Engels naar www.australia.gov.au.
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