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Melden van besmettelijke ziekten
Geachte ouders,
Het CLB speelt een belangrijke rol in het voorkomen van besmettelijke ziekten. Het CLB werkt hiervoor
samen met ouders, school, huisartsen en Toezicht Volksgezondheid.
Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht gemeld worden aan Toezicht Volksgezondheid. Dit
gebeurt via de huisarts of het CLB.
Samen met Toezicht Volksgezondheid wordt dan besproken welke maatregelen er moeten genomen
worden om de omgeving te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Er kunnen brieven worden meegegeven met informatie en richtlijnen wat men kan doen bij
vermoeden van besmetting. Er kunnen hygiënische maatregelen aanbevolen worden voor thuis en op
school. Soms wordt vaccinatie aanbevolen of komen er extra gerichte consulten op school.
Hieronder vindt u een lijst van de ziekten die gemeld moeten worden aan de CLB-arts.
Wanneer uw kind of één van de gezinsleden één van de onderstaande ziekten heeft, meldt u dat best
aan het CLB. Dit kan via de school of rechtstreeks aan het CLB.
Indien nodig contacteert de CLB-arts u voor meer informatie.
Bedankt voor uw medewerking.
De CLB-arts
Meld (vermoeden van) infectieziekten aan CLB in geval van:
 Bof
 Buikgriep /voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep))
 Buiktyfus
 Kroep (difterie)
 Escherichia coli (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 Hersenvliesontsteking (meningitis)
 Hepatitis A
 Hepatitis B
 Hoofdluizen
 Krentenbaard (impetigo)
 Kinderverlamming (polio)
 Kinkhoest
 Mazelen
 Rode Hond (Rubella)
 Roodvonk (scarlatina)
 Schurft (scabiës)
 Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid
 Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 Tuberculose
 Windpokken (varicella)
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld
worden, mag ook steeds contact worden opgenomen met het CLB.
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