
  

PREVENTIEVE MAATREGELEN BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN DE SCHOOL 

 

Zorgfase 0 - 1 

ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN IN DE SCHOOL 

1. Materiaal en lokalen 

• Verwijder zichtbare verontreinigingen zo snel mogelijk. 

• Reinig oppervlakken, hulpmiddelen en materialen op regelmatige (afgesproken) tijdstippen omdat ze 

door gebruik onzichtbaar besmet kunnen geraken. Stel hiervoor een schoonmaakschema op. 

• Werk altijd van schoon naar vuil. Start bijvoorbeeld in de lerarenkamer, poets dan de klaslokalen en 

eindig in de sanitaire ruimtes. 

• Besteed extra aandacht aan het reinigen van oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt zoals 

deurklinken, kranen, lichtknopjes en doorspoelknoppen. 

• Ontsmetten is nodig bij verontreiniging door bloed of andere lichaamsvochten en in bijzondere 

situaties (vb. epidemie) op advies van de Dienst Infectieziekten-bestrijding van de Afdeling Toezicht 

Volksgezondheid. 

 

2. Handhygiëne voor leerlingen en leerkrachten 

Was zo vaak als mogelijk de handen met water en zeep: 

• vóór en na het eten  

• na toiletgebruik  

• na hoesten, niezen, snuiten  

• na contact met lichaamsvochten (vb. bloed, braaksel)  

• bij zichtbare bevuiling van de handen  

• vóór en na hulp bij eten 

• na hulp bij toiletgebruik en neus of mond afvegen 

• na buitenspelen en zeker na spelen in de zandbak (ook indien binnen)  

• na contact met dieren  

• voor en na wondverzorging en het toedienen van medicatie  

• na contact met afval of vuil textiel  

• na schoonmaken 

 

3. EHBO 

Draag wegwerphandschoenen tijdens wondverzorging of bij verzorging van een neusbloeding.  
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Zorgfase 2 

 

WAT DOET SCHOOL IN HET GEVAL VAN EEN BESMETTELIJKE ZIEKTEN? 
 

De schooldirectie neemt contact op met het CLB  

• indien hij verneemt/vermoedt dat een leerling of personeelslid lijdt aan één van de opgesomde 
aandoeningen uit de lijst  
OF 

• wanneer hij verneemt dat bij één van beiden thuis de aandoening werd vastgesteld 
 

Indien er zich besmettelijke ziekten voordoen treft de CLB-arts de nodige maatregelen.  

Het behoort tot de taak van de CLB- arts te bepalen welke deze zijn.  

De schooldirectie kan (en hoeft) geen initiatieven (te) nemen zonder overleg met de CLB-arts. 



  

LIJST  BESMETTELIJKE ZIEKTEN DIE MOETEN GEMELD WORDEN AAN CLB  

(ook bij vermoeden van …) 

Bof 

Buikgriep /voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)) 

Buiktyfus 

COVID-19 

Difterie 

Escherichia coli 

Hersenvliesontsteking (meningitis) 

Hepatitis A 

Hepatitis B 

Krentenbaard (impetigo) 

Kinderverlamming (polio) 

Kinkhoest 

Mazelen 

Rode hond (rubella) 

Roodvonk (scarlatina) 

Schurft (scabiës) 

Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid 

Shigella 

Tuberculose 

Windpokken (varicella) 

Elke andere ziekte waarover u bezorgd bent 

 

Schoolbeleid hoofdluizen 

Jongeren met luizen moeten nooit uitgesloten worden van school. Maak concrete afspraken met het CLB over 

het schoolbeleid rond hoofdluizen. 


