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Geachte heer, geachte mevrouw, 

 

Naar aanleiding van enkele berichten in de media en de vragen en bezorgdheden van ouders over de ebola-

epidemie in West-Afrika, willen we u graag informeren. Het CLB staat in nauw contact met de dienst 

infectieziektebestrijding van de afdeling Preventie, zoals steeds bij infectieziekten in de schoolcontext. 

 

Wat is ebola? 

Het ebolavirus veroorzaakt een ziekte die zich uit door koorts en die kan gepaard gaan met hoofdpijn, keelpijn, 

misselijkheid, braken, diarree en in een later stadium ook bloedingen.  

Het is een ernstige ziekte, waarbij meer dan de helft van de zieken overlijdt. Er bestaat geen vaccinatie en geen 

bewezen werkzaam geneesmiddel. 

Momenteel heerst een epidemie van ebola in enkele West-Afrikaanse landen, met name Guinée, Sierra Leone 

en Liberia. 

 

Is ebola erg besmettelijk? 

Om besmet te worden, moet je in contact komen met besmette lichaamsvochten van een zieke ebolapatiënt 

(bloed, speeksel, stoelgang, braaksel, urine, …). Iemand zonder klachten - ook al is hij of zij besmet met ebola - 

is dus nooit besmettelijk.  Besmetting gebeurt niet via de lucht of door insecten. 

 

Wanneer is waakzaamheid aangewezen? 

Waakzaamheid is alleen nodig bij leerlingen die: 

 de voorbije 21 dagen verbleven in één van de landen waar ebola voorkomt (Guinée, Sierra Leone, 

Liberia),  

 én er contact hebben gehad met een ebola-patiënt  

 én die ziek zijn. 

Als één van deze leerlingen koorts krijgt, bestaat er een mogelijkheid dat het om ebola gaat. In een dergelijk 

geval wordt het kind onmiddellijk naar huis gestuurd en moet het nagekeken worden door een arts. Let wel, 

ook wanneer een kind dat in West-Afrika geweest is, koorts krijgt, blijft de kans dat het niet om ebola gaat een 

heel stuk groter dan de kans dat het wel ebola is. 

 

Moeten kinderen die in één van de getroffen landen verbleven, van school geweerd worden? 

Kinderen die in één van de getroffen landen  verbleven, maar niet ziek zijn, kunnen ook geen andere kinderen 

of leerkrachten besmetten. Er is dus geen enkele reden om ze niet op school toe te laten. 

 

Als bijlage vindt u een brief met informatie omtrent ebola die kan verspreid worden bij de ouders. 

 

Meer info kunt u vinden op de website van Zorg en Gezondheid, waar een lijst met veel gestelde vragen kan 

geraadpleegd worden:  via www.zorg-en-gezondheid.be of rechtstreeks: http://www.zorg-en-

gezondheid.be/v2_default.aspx?id=35594. Eventueel kan bijkomende informatie bekomen worden via 

telefoonnummer 02 5533575. 

 

Vriendelijke groeten, 

CLB-Team 
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