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Maatregelen te treffen door de school in het kader van de 

profylaxe van infectieziekten 

 
 
Het is van belang dat de CLB-arts onmiddellijk kennis heeft van het vóórkomen van een infectieziekte 
bij een leerling of een personeelslid. De schooldirecteur neemt daarom van zodra hij/zij verneemt of 
vermoedt dat een leerling of een personeelslid lijdt aan één van de hieronder opgesomde 
infectieziekten contact op met het CLB. Ook ouders/leerlingen of de behandelende arts kunnen het 
CLB informeren over een infectieziekte. 
 
De schooldirectie kan geen initiatieven nemen zonder overleg met de CLB-arts over te nemen 
maatregelen. Het behoort tot de taak van de CLB-arts, zo nodig na advies van het team 
Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, te bepalen welke maatregelen 
moeten getroffen worden op school in geval van een infectieziekte. 
 
Per infectieziekte beschrijft de richtlijn in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB in welke situaties de 

CLB-arts contact dient op de nemen met het team Infectieziektebestrijding. Op dat moment levert de 

CLB-arts specifieke informatie over de infectieziekte en de concrete situatie die zich voordoet aan het 

team Infectieziektebestrijding. Op basis daarvan kan de dienst Infectieziektebestrijding beslissen om 

de school of een deel van de school te sluiten.  

De beslissing om over te gaan tot sluiting van de school omwille van een infectieziekte wordt genomen 

door de dienst Infectieziektebestrijding na overleg met de CLB-arts. De school verwittigt de 

onderwijsadministratie via scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of 

scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be. 

Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsgeneesheer en de 

preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.  

De schooldirectie informeert het personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen n.a.v. een 

infectieziekte. Ze bekijkt samen met het CLB hoe dat gebeurt.  

 
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 
COVID-19 (coronavirus) 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Hersenvliesontsteking (meningitis) 
Infectie met EHEC (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) 
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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 ook steeds contact worden genomen met het CLB. 
 


