Kan ebola naar
Nederland komen?
En wat gebeurt er dan?

Geen klachten =
niet besmettelijk!

Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak
gaande in West-Afrika. Ebola is een ernstige
infectieziekte die veroorzaakt wordt door een
virus. De kans dat het ebola-virus naar Nederland
komt is zeer klein maar kan niet worden
uitgesloten. Er zijn twee manieren waarop ebola
naar Nederland zou kúnnen komen. In beide
gevallen kan de verspreiding van het virus op
een effectieve manier worden tegengegaan.

Reisadvies
Bent u van plan een bezoek te brengen aan
West-Afrika? Kijk voor het actuele reisadvies op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
reisadviezen. Algemene reizigersadviezen vindt u
op www.lcr.nl

GGD
Zorgprofessionals, zorginstellingen, bedrijven en andere
instellingen zoals scholen, kinderopvang of politie kunnen
bij vragen over ebola contact zoeken met de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD).
www.ggd.nl

RIVM Ebola-informatiepunt
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op de
website www.rivm.nl? Bel dan gratis het landelijke
telefoonnummer 0800-0480.
Geopend op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur.

www.rivm.nl
Op de website van het RIVM vindt u algemene informatie
over ebola, veelgestelde vragen en informatie voor
professionals.

Twee manieren waarop ebola naar Nederland zou kúnnen komen
en maatregelen om verspreiding tegen te gaan.

Nederlandse ebolapatiënt
wordt bewust teruggehaald

Ebola wordt vastgesteld bij
Nederlander in het buitenland

Patiënt wordt terug naar
Nederland gehaald met
speciale vlucht (repatriëring)

Opvang met ambulance op het
vliegveld en direct vervoer naar
academisch ziekenhuis

Persoon komt uit gebied waar
ebola voorkomt en is besmet
zonder het te weten
Patiënt ontwikkelt in Nederland
gezondheidsklachten passend
bij ebola

Telefonisch contact
met huisarts

Beoordeling in overleg
met academisch ziekenhuis
en GGD

Verzorging en
behandeling in
isolatie

Meer uitleg over de begrippen
met betrekking tot ebola?
Bekijk de uitgebreide begrippenlijst op:
www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Ebola/
Uitleg_begrippen_ebolabestrijding
Interview over ebola
Bekijk een interview met Jaap van Dissel,
directeur Centrum Infectieziektebestrijding bij
het RIVM, over ebola.
www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Ebola/
Ebola_en_Nederland
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De zorg voor morgen begint vandaag

Vervoer met ambulance
naar academisch ziekenhuis

Verzorging en
behandeling in
isolatie

GGD brengt in kaart met
wie de patiënt contact
heeft gehad

Geen contact gehad
met patiënt

Geen risico
op ebola

Wel contact gehad
met patiënt

De GGD monitort op
ziekteverschijnselen
passend bij ebola
gedurende 21 dagen

