
#burenbedankt

#samenwijkwijs

longvirus

lockdownpopulismelockdownparty

lockdownkilo
luchtmuur

medische-crisismilde-klachten

microbiologie

MERS

lockdownbuddy

lockdownen

kweekstokje

kudde-immuniteit
kuchschot

kuchscherm

kwetsbare-groepen

leeftijdsquarantaine

lockdown

lichaamscondoom

letaliteit

mitigatie
mitigatiefase

ontstekingsstorm

onthamsteren

onderliggend-lijden

OMT

ophokken ophokplicht

ouderenuurtje

opkotten

opkotplicht

noodmortuarium

niesscherm
mortaliteit

mondmasker

mondkapjesdiplomatie

mondkapje

muur

immuniteit

niesschaamte

never-waste-a-good-crisis

natuurlijke-infectie

kamelenkuch

huidhonger

houd-afstandshesje

hoestscherm

hoestschaamte

IC-arts

importbesmetting

indammingsfase

indammen

in-control-zijn

hoesthygiëne

hinderpremie

hamsterparia

hamsteren

groepsquarantaine

groepsimmuniteit

hamsterschaamte

handenschudverbod

hand-op-handcontact

handhygiëne

handgel

infectie

infectiecrisis

iPad-zuster

intensivist

intensivecarearts

intensive-care

isolatie

isolatiepak

kamelenkoorts

Italiaanse-toestanden

isolatieverpleging

intensieve-zorgen

intensievezorgarts

infectielawine

infectiehaard

infectiedruk

infectierisico

infectieroute

intensieve-zorg
infectievrees

infectietsunami

oversterfte

pandemie

virusdiplomatie

virusbuddy

virusangst

virologie

virusstad

virusuitbraak

virusvrij

virusvrees

virusvluchteling

virofobie

twitterviroloog

thuisisolatie

thuisdode

thuisblijfplicht

superverspreider

thuisjuf
thuisquarantaine

triagetent

toogviroloog

TOGS-regeling vitale-processen

voetgroet
zijlijnviroloog

ziektepiramide

zelfquarantaine

zelfisolatie

zoönose

zorgapplaus

zwarte-fase

zwaaibezoek

zorgheld

wuhanvirus

wuhanshake

wc-papierschaamte

wandelschaamte

vuur-bestrijden-met-een-blinddoek-om
voetkus

weigerklant

Whatsappetentje
witte-crisis

winkelschaamte

winkelprotocol

superbesmetter

subklinische-besmetting

quarantie

quarantentquarantainetent

quarantaineren

quarantainezorg

quarantinderen

raamzwaaien

raamvisite

raambezoek

quarantainehotel

quarantaine

PCR-techniek

paniekwinkelen

paniekhamsteren

pandemierooster

physical

distancing

qaly

presymptomatische-besmettelijkheid

postsymptomatische-besmettelijkheid

reset

ringbestrijding

sociale-onthouding

sociale-distantie

sociale-afstand

social-distancing

spoedbed

spoedtent

straatschaamte

sterfterisico

sterftecijfer

snotterschaamte

sneltest

SARS-CoV-2

SARS

risicocontact

schijt-aan-coronafeestje

Skypeborrel

Skypevisite
C-woord

Skypediner

Skypedaten

groepsbescherming

gezichthoester

coronabrandhaard

coronabond

coronaboete

coronababy
coronabuddy

coronabus coronacoalitiecorona-care-unit

corona-care

corona-app

corona-apocalyps

contactluw

compassionate-use

collectieve-immuniteit

kot

contactonderzoek

containment

corona-angst

corona-akkoord

corona

coronacocooning

coronaconfessie

coronagezant

coronafeestje

corona-epidemie

coronadrive-in

coronagezin

coronagriep

coronahinderpremie

coronahamsteren

coronahamsteraar

coronadreiger

coronadode

coronacrimineel

coronacratie

coronacrash
coronacontainer

coronacrisis

coronacurve

coronadiplomatie

coronadiploma

coronadienst

cohortverpleging

code-zwart

antivirale-middelen

anticoronafeest

anderhalvemeterpolitie

anderhalvemetereconomie

antroponose

ARDS

balkonsolidariteit

balkonnade

asymptomatische-besmetting

ambulancebus
amateurviroloog

afsluiting

aansteken

aanniezen
aanhoesten

afstandschaamte

afstandsetentje

agressiviteit

afvlakken
afstandshamen

balkonzanger beademing

besmettingsroute

besmettingsrisico

besmettingslijn

besmettingshaard

besmettingsweg

buitenschaamte

code-rood

chloroquine

Chinese-griep

besmettingsgevaar

besmettingsgetal

behandelbus

beademingsbol

beademingsapparatuur

beheerste-verspreiding

besmetting

besmettingscurve

besmettingsbron

besmettingsangst

coronahoester

coronahufter

beroepen

cruciale

COVID-unit

COVID-19

curve

deurbeleid

dettollen

datreleatie

covidioot

corvideo

coronavirus

coronaviering

coronaverdacht

coronaverbod

coronazorgen

coroneus

corontaine

coronomie

coronials

disselen

dodelijkheidFaceTimevisite

FaceTimediner

epidemiologie

epidemie

fatsoensrij

flatten-the-curvegecontroleerde-verspreiding

fysieke-distantie

fysieke-afstand

elleboogniezen

elleboogkuchen

druppelinfectie

druppelcontact

drager

eendenbek

eendenbekmasker

ellebooghoesten
ellebooggroet

eenzaamheidsvirus

coronavakantie

coronavaccin

coronaoverlever

coronaontkenner

coronaobligatie

coronanie

coronapandemie

coronapaniek

coronapiek

coronapatiënt

coronaparanoia

coronamoe

coronamedicijn

coronaklever

coronakilo
coronakiller

coronakabinet

coronakoerier

coronakoorts

coronamaatregel

coronalied
#woonkamerworkout

coronakucher

#thuisblijvenhoedan

coronaprotocol

coronaquarantainecoronatoerisme

coronasymptoom
#blijfthuis

#samengezond

#daslief

#helpdehoreca #nietalleen

#orgeljoke #berenjacht#hackthecrisis
#samenkunnenweditaan

#troosttv

#applausvoordezorg

coronastress

coronaspuger

coronatest

coronatestkit
corona-uitbraak coronatrol

coronatriage

coronaspijbelaar

coronasolidariteit

coronaregels coronarecessie
coronaracisme

coronaregering

coronarij

#supportyourlocals

coronaslachtoffer

coronashamen

coronascheiding

Buren bedankt!


