
CHECK-LIJST: INFECTIE-UITBRAKEN 

WAT BIJ UITBRAKEN INFECTIEZIEKTEN in kader van opvang van Oekraïnse ontheemden 

VOORBEREIDING 
Om voorbereid te zijn op een mogelijke uitbraak van infectieziekte, is een inventarisatie van te contacteren diensten en bijhorende 
taakafbakening/rolverdeling in geval van infectie-uitbraak zinvol. Denk hierbij aan: 

STAP PARAMETER VUL AAN (naam + contactgegevens + taakafbakening) 

1 
Inventaris  
aanspreekpunten 
medisch 

 Reguliere zorg  
 

Epidemiologisch verantwoordelijke binnen huisartsenkring:  

 WZC  CRA-arts:  
 

 School CLB-arts:  
 

 Internaat Medisch coördinator:  
 

 Collectieve opvang Medisch coördinator:  
 

 Nooddorp Medisch coördinator:  
 

 Andere instelling  Medisch coördinator:  
 

   
 

2 

Inventaris 
aanspreekpunten  
partners 
 

 Zorgraad/ELZ Voorzitter/directie/medisch coördinator:  
 

 Lokaal bestuur  Voorzitter/directie/medisch coördinator:  
 

 Ziekenhuisnetwerk Voorzitter/directie/medisch coördinator:  
 

   
 

3  
Inventaris  
Aanspreekpunten  
Overige 

 Wachtpost  
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BIJ INFECTIE-UITBRAAK 

STAP PARAMETER INFORMATIE 

1 Diagnose 
 Symptomen 

 Labo-test 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-infectieziekten-en-bijhorende-richtlijnen 

2 Risico-analyse 

 Soort infectie 
o besmettelijkheid 
o besmettingweg 
o incubatieperiode 
o besmettelijke periode 
o ziekteverloop  
o ...  

 Setting uitbraak  
o grootte collectief 
o infrastructuur  
o ...  

 Populatie (risicogroepen) 
o ouderen 
o zwangeren 
o kinderen 
o immuunsuppressie 
o comorbiditeiten 
o ... 

 Risicofactoren  

  

Gepaste interventie bij infectie-uitbraak is maatwerk. 
Overleg met betrokken aanspreekpunten om correct actieplan op te stellen.  
De artsen infectiepreventie verbonden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben 
de nodige expertise om hierbij te helpen.  

3 Meldingsplicht  

 Regionale/provinciale 
gezondheidsinspectie van team 
infectiezieken en vaccinatie van 
Z&G 

  

VLAANDEREN 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/verplicht-te-melden-infectieziekten 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven 
 
BRUSSEL  
https://www.ccc-ggc.brussels/nl/voor-professionelen/aangifte-van-overdraagbare-
ziekten 

 

 CLB (zo nodig) Voorbeeld aanmeldingsformulier infectieziekten 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/verplicht-te-melden-infectieziekten
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven
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https://www.vrijclb.be/images/BIJLAGE-3-aanmeldingsformulier-besmettelijke-ziekten-
en-profylaxe.pdf 

   

BIJ INFECTIE-UITBRAAK 

STAP PARAMETER INFORMATIE 

4 
Preventie en 
desinfectie  

 Persoonlijke hygiëne 
 

 

 Beschermingsmateriaal 
 

 

 Desinfectie medisch materiaal 
 

 

 Desinfectie omgeving 
(oppervlakte, kledij, linnen, ... )  
 

 

 Ventilatie  
 

 

5 Indijking 

 Quarantaine 
 

 

 Isolatie (kamer, groep, ...)  
 

 

 Wering (kinderopvang, school)  
 

 

6 Tracing 

 Bronopsporing  
 

 

 Contactopsporing 
 

 

7 Behandeling  

 Medicatie 
 

 

 Vaccinatie 
 

 

 (chemo)-profylaxe 
 

 

https://www.vrijclb.be/images/BIJLAGE-3-aanmeldingsformulier-besmettelijke-ziekten-en-profylaxe.pdf
https://www.vrijclb.be/images/BIJLAGE-3-aanmeldingsformulier-besmettelijke-ziekten-en-profylaxe.pdf
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RICHTLIJNEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE: INFECTIEZIEKTEN  
Handleiding huisartsenkringen en andere actoren - Preventie en controle van infectieziekten tav de ontheemden uit Oekraïne  
Laatste versie te raadplegen via  
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekrainers/praktische-tools-voor-
zorgprofessionals-oekraine 
 
Overzicht infectieziekten en bijhorende richtlijnen Agentschap Zorg en Gezondheid 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-infectieziekten-en-bijhorende-richtlijnen 
 
Draaiboek infectieziekten CLB 
Het 'Draaiboek Infectieziekten CLB' is een evidence based leidraad voor professionelen. De regelgeving over profylaxe door CLB verwijst naar de 
maatregelen in het Draaiboek. 
https://www.vwvj.be/nl/wat-de-richtlijn-infectieziekten 

- Een eerste deel van het Draaiboek beschrijft de algemene maatregelen voor scholen en CLB om verspreiding van infectieziekten te 
voorkomen. 

- Het tweede deel spitst zich toe op verschillende infectieziekten die relevant zijn voor het schoolmilieu en de specifieke maatregelen te treffen 
per infectieziekte. 

 
Instructies Kind&Gezin: wat als mijn kind ziek is? (opvang) 
https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/opvang-voor-een-ziek-kind 
 
Overzicht infectieziekten en bijhorende richtlijnen (Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) te Nederland  
(LET OP: verschillende landen kunnen een verschillend beleid hebben wat betreft contactonderzoek, wering, vaccinatie, ... . Raadpleeg daarom voor 
praktische maatregelen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid via hoger vermelde link) 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen 
 

RICHTLIJNEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE: PREVENTIE  
NHG-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk 
https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekrainers/praktische-tools-voor-zorgprofessionals-oekraine
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekrainers/praktische-tools-voor-zorgprofessionals-oekraine
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-infectieziekten-en-bijhorende-richtlijnen
https://www.vwvj.be/nl/wat-de-richtlijn-infectieziekten
https://www.vwvj.be/begrippen/letter_c#CLB
https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/opvang-voor-een-ziek-kind
https://lci.rivm.nl/richtlijnen
https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk
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Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra 
https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Werkinstrument%20Infectiepreventiebeleid%20Vlaamse%20woonzorgcentra_jan2020.pdf.pdf 
 
Preventieve maatregelen besmettelijke ziekten in de school 
https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Bijlagen_Samenwerkingsafspraken/LIJST_BESMETTELIJKE_ZIEKTEN.pdf 
 
Profylactische maatregelen bij besmettelijke ziekten 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-
gezondheidszorg/profylactische-maatregelen-bij-besmettelijke-ziektes 
 
Ziekte en hygiëne 
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/ziekte-en-hygiene 
 
Mogen zieke kinderen naar opvang? 
Via de website van Kind& Gezin kan je een overzicht raadplegen van veel voorkomende infectieziekten bij kinderen: 
https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek 
 
Samenwerking lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-gezondheidszorg/logo-lokaal-
gezondheidsoverleg 
 
Contact infectieziektebestrijding en vaccinatie 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Werkinstrument%20Infectiepreventiebeleid%20Vlaamse%20woonzorgcentra_jan2020.pdf.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Werkinstrument%20Infectiepreventiebeleid%20Vlaamse%20woonzorgcentra_jan2020.pdf.pdf
https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Bijlagen_Samenwerkingsafspraken/LIJST_BESMETTELIJKE_ZIEKTEN.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-gezondheidszorg/profylactische-maatregelen-bij-besmettelijke-ziektes
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-gezondheidszorg/profylactische-maatregelen-bij-besmettelijke-ziektes
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/ziekte-en-hygiene
https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-gezondheidszorg/logo-lokaal-gezondheidsoverleg
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/werken-in-een-clb/preventieve-gezondheidszorg/logo-lokaal-gezondheidsoverleg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

