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BIJLAGE: Maatregelen door de school te treffen bij besmettelijke ziekten.
De meest recente versie van dit document vindt u op onze website:
www.clbroeselare.be schoolmedewerker – bijlagen bijzondere bepalingen

De directeur van de school neemt contact op met de CLB-arts :
Wanneer?
Hoe?
Wat?




als hij verneemt dat leerling of
personeelslid een besmettelijke
ziekte heeft.
als hij vermoedt dat leerling of
personeelslid een dergelijke ziekte
heeft.
als hij verneemt dat dergelijke
ziekte werd vastgesteld in het huis
van één van de leerlingen of van
personeelslid.

Uitsluitend telefonisch
via volgend nummer:
051.259.700
of via het nummer van
de directeur van het
CLB

1. Wie?
naam, geboortedatum, klas
en school van de leerling

(zie bijzondere bepalingen of
afsprakennota).

3. Wie is de behandelende
arts?
naam en evt telefoonnummer

2. Wat?
welke infectie/aandoening

De maatregelen die genomen worden in geval van besmettelijke ziekten, zijn wettelijk bepaald en
liggen ter inzage in het CLB.
De CLB-arts kan in samenspraak met de school verschillende maatregelen nemen.
Deze maatregelen omvatten het meegeven van informatiebrieven met de leerlingen voor de ouders,
controle van de leerlingen van een klas op een bepaalde aandoening. Het kan echter ook gaan over
het verwijderen van de leerling uit de school tot zelfs het sluiten van de school, wat uiteraard zeer
zelden gebeurt. Meestal zijn ook specifieke maatregelen aangewezen.
Meer informatie is ook op www.vwvj.be te vinden.
De lijst van besmettelijke aandoeningen:



















Bof (dikoor)
Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen 1 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
Roodvonk (scarlatina)
Schimmelinfecties
Schurft (scabiës)
Tuberculose
Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld
worden, mag steeds contact worden opgenomen met het CLB.

