VEREENVOUDIGD OVERZICHT VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN
DE SCHOOLDIRECTIE TE MELDEN AAN HET CLB

Ziekte

Besmettelijkheid

Ernst

0. Elke infectieziekte

?

1. AIDS = HIV

(+)
via bloed
seksueel contact

2. Bof (= Dikoor)

++(+) druppelinfectie vanuit neus en keelholte
( hoesten en niezen)

en

via

onbeschermd

Advies CLB
Bij elk kind dat ziektesymptomen vertoond of dat
koorts heeft moet de school de ouders verwittigen
en verwijzen voor behandeling

++(+)
+(+)

-

3. Buiktyphus (= Gevaarlijke darminfectie door +(+)
Salmonella Typhi en Paratyphi gepaard
gaand met hoge koorts)

via stoelgang

++(+)

-

Thuisblijven tot minstens 5 dagen na optreden
zwelling
Strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
Vaccinatie(cfr. basisvaccinatie-schema)

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot attest arts
Strenge maatregelen voor hand- en
toilethygiëne
Vaccinatie (bij tropenreis)

4. Dysenterie (= acute darminfectie door
Shigella Dysenterica)

+(+)

via stoelgang

++(+)

-

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot na attest arts
Strenge maatregelen voor hand- en
toilethygiëne

5. E.Coli (= Acute darminfectie door
Escherichia coli)

+(+)

via stoelgang

++

-

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot na attest arts
Strenge maatregelen voor hand- en
toilethygiëne
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6. Gastro-enteritis ( =maag-darminfectie)

+(+)

via stoelgang

-

7. Hepatitis A (=Geelzucht)

++

via stoelgang
+(+)

-

8. Hepatitis B

(++)
via bloed
seksueel contact

en

via

onbeschermd
+(++)

++
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+(+)
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(VERPLICHTE MELDING)
informatiebrief
Thuisblijven tot min. 1 week na optreden
symptomen en/of in overleg met de
gezondheidsinspectie
Strenge maatregelen voor hand- en
toilethygiëne
Vaccinatie (bij tropenreis)

-

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot na attest arts ingeval van acute
vorm
Controle op dragerschap( door behandelende
arts)
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)

-

Thuisblijven tot na opdroging letsels

-

9. Impetigo (= krentenbaard= bacteriële
huidinfectie )

Melding bij 2 of meer gevallen in een
klas(groep)
Thuisblijven tot na attest arts
Strenge maatregelen voor hand- en
toilethygiëne
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10. Kinkhoest

11. Difterie (= kroep)

++
via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

++

-vooral direct contact

-via speekseldruppeltjes in de lucht (
niezen en hoesten)

12. Luizen

++

13. Mazelen

+++
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

direct contact)
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+++(+)

+

-via direct contact
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+++(+)

+(+)

-

(VERPLICHTE MELDING)
informatiebrief
Thuisblijven tot na attest van arts
Strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)

-

(VERPLICHTE MELDING)
informatiebrief
Thuisblijven tot na 2 negatieve keeluitstrijken
ook voor 1e ringcontacten.
Strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)

-

Cfr. Procedure in AN

-

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot 4 dagen na verschijnen
huiduitslag
Strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)

-
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Ziekte

Besmettelijkheid

Ernst

Advies CLB

14. Meningitis = Hersenvliesontsteking
+++(+)

a) Meningococ

b) Pneumococ

+(+)
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

+(+)
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

++++

+++

-

-

c) Haemophilus Influenza

d) Virus

+(+)
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

+(+)
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)
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+++

+(+)

-

ALARMsymptomen:-hoge koorts
-nekstijfheid,braken
-gedaald bewustzijn
-petechieën
(VERPLICHTE MELDING)
Informatiebrief
Thuisblijven tot na attest arts
Chemoprofylaxe in samenspraak met
gezondheidsinspectie
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema) type C
Informatiebrief
Thuisblijven tot na attest arts
Chemoprofylaxe in samenspraak met
gezondheidsinspectie
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)
Informatiebrief
Thuisblijven tot na attest arts
Chemoprofylaxe in samenspraak met
gezondheidsinspectie
Vaccinatie(cfr vaccinatie-schema)
Informatiebrief
Thuisblijven tot na attest arts
Strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
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15. Scarlatina (=roodvonk)

+(+) -via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

+(+)

-

-indirect contact met kleding
16. Scabiës (=Schurftmijt)

++

-direct contact

-

+

-

Thuisblijven tot na afloop van
behandeling(attest van de arts

+

-

zolang geen adequate behandeling uitsluiting
van zwem- en turnles

++(+)

-

(VERPLICHTE MELDING)
Thuisblijven tot 4wk na de aangepaste
behandeling
overleg met dienst gezondheidsinspectie
strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne

+

-

Thuisblijven tot opdroging van de blaasjes
strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
Vaccin bestaat

+

-

Informatie en verstrekken van advies op
aanvraag

-besmet beddengoed en ondergoed
17. Schimmelinfecties

+

-via direct huidcontact

-via
indirect
contact:besmette
huidschilfers in o.a. kleding of vloeren
18. Tuberculose (= Tering)

19. Varicella (= Waterpokken)

+(+)
-via speekseldruppeltjes in de lucht
(niezen en hoesten)

++++ -via direct contact
-via contact met besmette voorwerpen
-via (speekseldruppeltjes in) de lucht

20. Wrat
+
waterwrat/parelwrat(=Molluscae contagiosae)
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Thuisblijven tot minstens 48u na het starten
van de AB-behandeling
strenge handhygiëne
Strenge hoest-,snuit- en nieshygiëne
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