Geachte collega,
Wat kunt u doen indien een patiënt zich bij u meldt met een
vermoedelijke ebola-infectie?
●
●
●

●

Laat de patiënt niet naar de praktijk komen en ga niet op huisbezoek.
Vraag bij patiënten met koorts of als ze erg ernstig ziek zijn,
telefonisch naar voorafgaande reisgeschiedenis in afgelopen 3 weken.
Bij een recent verblijf in het risicogebied (Guinee, Sierra Leone,
Liberia en Nigeria) vragen naar direct contact met mogelijke ebola
patiënten of hun lichaamsvloeistoffen, villen en eten van bush-meat,
opname in of bezoek aan gezondheidszorgklinieken of betrokkenheid
bij begrafenissen.
Indien de patiënt voldoet aan de casusdefinitie “verdacht voor ebola”,
neem dan direct contact op met de arts-microbioloog en arts Infectieziektebestrijding van de GGD. Bij een hoge verdenking zal de patiënt
direct naar een academisch ziekenhuis worden verwezen.

Ebola
Ebola is een zeldzame maar ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekte gaat gepaard met koorts en bloedingen in het lichaam.
De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een
patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Eenmaal besmet
is er een grote kans op overlijden. Een vaccin of goede behandeling tegen
ebola is niet beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het
bestrijden van de complicaties. De incubatietijd is 2 tot 21 dagen.
Hoewel de ebola-uitbraak in West-Afrika zich verder uitbreidt, wordt de
kans op introductie in Nederland nog steeds erg klein geacht.
Zie voor meer informatie over ebola:
● www.nhg.org
● www.ggdinfectieziekten.nl
● www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Ebola
U kunt ook contact opnemen met de GGD als er vragen zijn.
Bereikbaarheid GGD arts Infectie-ziektebestrijding: 088 0031 333
(8.30-17.00) en 0900-3676767 (17.00-8.30 en weekend)
Bereikbaarheid arts-microbioloog PAMM 24/7: 040-8888100

Casusdefinitie
“verdacht voor ebola”
(per augustus 2014)
Wees alert op een ebola-infectie
bij mensen met:
● Koorts (of koorts gehad in
de afgelopen 24 uur) of
een ander ernstig ziektebeeld en
● die in de afgelopen 21 dagen
voorafgaand aan hun eerste
ziektedag in Guinee, Liberia,
Sierra Leone of Nigeria zijn
geweest.
Er is een sterke verdenking als
de patiënt:
● contact heeft gehad met een
persoon met (verdenking)
ebola.
Voor meest recente casusdefinitie: www.rivm.nl/
Onderwerpen/E/Ebola

