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Covid-19 Terminology 
English-Dutch 

Engels-Nederlands 

English Nederlands 

n antibody de antistof 
adj asymptomatic asymptomatisch 

zonder symptomen 
n basic reproduction number (R0) het basisreproductiegetal 

n basic reproductive number (R0) 
n case-fatality rate het sterftecijfer 

n community spread de verspreiding in de samenleving 

n community transmission de verspreiding in de samenleving 
n contact tracing het bron- en contactonderzoek 

n contagion de besmetting 
adj contagious besmettelijk 

n containment de inperking 

n coronavirus het coronavirus 
n Covid-19 de COVID-19 
v disinfect desinfecteren 

n disinfectant het desinfectiemiddel 
adj disinfectant desinfecterend 

adj disinfected gedesinfecteerd 
n droplet het druppeltje 

n effective reproduction number (R) het effectief reproductiegetal 

n epicentre het epicentrum 
adj epidemic epidemisch 

n epidemic de epidemie 
n face covering het mondkapje 

het mondmasker 

n facemask het mondkapje 
het mondmasker 

v flatten the curve de curve afvlakken 
n flattening the curve het de curve afvlakken 

phr on the frontline in de frontlinie 
n hand sanitizer de (desinfecterende) handgel 
n herd immunity de groepsimmuniteit 
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n hygiene de hygiëne 

n ICU de IC 
adj immune immuun 

n immunity de immuniteit 
v infect  besmetten 

adj infected besmet 

n infection de besmetting 
adj infectious besmettelijk 

n intensive care unit de intensive care 
v lock down een lockdown instellen voor 

n lockdown de lockdown 

n morbidity rate het ziektecijfer 
n mortality rate het sterftecijfer 

n outbreak de uitbraak 
adj pandemic pandemisch 

n pandemic de pandemie 
n personal protective equipment de beschermingsmiddelen 

n physical distancing het afstand houden 

n pneumonia de longontsteking 
n PPE de beschermingsmiddelen 

n quarantine de quarantaine 
v quarantine in quarantaine plaatsen 

n R (effective reproduction number) het R (reproductiegetal) 

n Re (effective reproduction number) het Re (effectief reproductiegetal) 
n R0 (basic reproduction number) het R0 (basisreproductiegetal) 
adj respiratory luchtweg- 

v self-isolate in thuisisolatie gaan 
adj self-isolated in thuisisolatie 

adj self-isolating in thuisisolatie 
n self-isolation de thuisisolatie 

n self-quarantine de thuisquarantaine 

v self-quarantine in thuisquarantaine gaan 
adj self-quarantined in thuisquarantaine 

n social distancing de social distancing 
n stay-at-home order het verplicht binnen blijven 

n swab het wattenstaafje 
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v swab  slijm afnemen 

n symptom het symptoom 
n testing het testen 

v vaccinate  vaccineren 
 inenten 

n vaccine het vaccin 

n ventilator het beademingsapparaat 
n virus het virus 

n work from home het thuiswerken 
v work from home  thuiswerken 

 


