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MAATREGELEN DOOR SCHOOL TE TREFFEN

DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB

Maatregelen te treffen door de school in het kader van de
profylaxe van infectieziekten
De schooldirecteur neemt contact op met het CLB indien hij/zij verneemt of vermoedt dat een
leerling of een personeelslid lijdt aan één van de hieronder opgesomde infectieziekten of
wanneer hij/zij verneemt dat bij een leerling of een personeelslid thuis één van deze ziekten
werd vastgesteld.
Het is immers van belang dat de CLB-arts onmiddellijk kennis heeft van het vóórkomen van
een infectieziekte bij een leerling, een personeelslid of hun nauwe contacten. Dit kan via
melding rechtstreeks door ouders of leerling, door de behandelende arts of door de
schooldirectie indien deze op de hoogte is gebracht.
Het behoort tot de taak van de CLB-arts te bepalen welke maatregelen moeten getroffen
worden in geval van een infectieziekte. De schooldirectie kan geen initiatieven nemen zonder
overleg met de CLB-arts.
Als een school of een deel ervan gesloten moet worden ten gevolge van een besmettelijke
ziekte, vestigt de schooldirecteur de aandacht van de ouders op de mogelijke gevaren van
besmetting, evenals op de te treffen voorzorgsmaatregelen. Dit gebeurt in overleg met het
CLB en met de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid.
De directeur deelt de sluiting ook onmiddellijk mee aan het departement Onderwijs en
Vorming. De directeur heropent de school of een deel ervan enkel wanneer de betrokken arts
van de dienst Infectieziektebestrijding hiermee instemt.
Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:


















Bof (dikoor)
Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een
(klas)groep)
Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer
ernstige vorm van buikgriep)
Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
Kinderverlamming (polio)
Kinkhoest (pertussis)
Krentenbaard (impetigo)
Kroep (difterie)
Mazelen
Rode hond (rubella)
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
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