
Laatste 21 dagen verbleven in de epidemische 
regio*?

Neen GEEN verdenking van 
ebola

Koorts (>38°C) of koorts in de laatste 24 uur, 
bloedingen en/of andere klachten (braken, 
diarree)

Risicocontact gehad?
• Contact met een ebola-patiënt of diens 

lichaamsvloeistoffen
• Gewerkt of opgenomen in ziekenhuis* 
• Contact met een overledene*
• Fysiek contact met of het eten van wilde 

dieren*
(*) in de epidemische regio

Ja

Ja

Neen

Verdere beoordeling is nodig

• Houd een afstand van minstens 1 m
• Gebruik handschoenen en pas de standaard 

voorzorgsmaatregelen toe 
• Geen interventies, zoals bloednames
• Plaats de patiënt in een afzonderlijke ruimte
• Plaats de gebruikte voorwerpen (bv. 

thermometer) in een plastic zak

Neem contact op met de arts 
infectieziektebestrijding: 
02 512 93 89 (Vlaanderen)
0478 77 77 08 (Brussel)
De arts infectieziektebestrijding beslist of het hier 
gaat om een waarschijnlijk geval

Transport naar het 
referentieziekenhuis
Gebeurt in overleg met de arts 
infectieziektebestrijding:
• of de patiënt wordt opgehaald 

door een uitgeruste 
ziekenwagen op uw kabinet

• of de patiënt wacht thuis op 
de uitgeruste ziekenwagen

• of de patiënt rijdt alleen met 
zijn eigen wagen naar het 
referentieziekenhuis

Wat met de consultatieruimte/
de wachtzaal/ het toilet?
• patiënt heeft enkel koorts: 

ontsmet contactoppervlakken 
(zitplaats, deurklink, … ) met 
chlooroplossing, alcohol of 
ander antisepticum

• bloed, stoelgang of braaksel 
aanwezig: sluit de ruimtes af. 
Een desinfectieteam zal naar 
uw kabinet komen

Wat met de personen in de 
wachtzaal?
• lijst de personen in de 

wachtzaal op en laat ze naar  
huis vertrekken

• bij bevestiging van ebola bij 
de patiënt, worden u en de 
personen in de wachtzaal 21 
dagen opgevolgd door de arts 
infectieziektebestrijding

Ja

Bloedingen 
(niet door trauma) of 
tekens van multipel 

orgaanfalen

Neen

EBOLA voor huisartsen

Ja

* www.info-ebola.be
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