Infectieziekten melden aan de overheid
Heeft uw arts een besmettelijke ziekte of infectieziekte vastgesteld bij u, uw kind of diegene waar u
verantwoordelijk voor bent? Artsen en laboratoria moeten sommige van die ziekten melden aan het
agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid1. Dankzij die melding kan de overheid
maatregelen nemen om zoveel als mogelijk te vermijden dat nog andere mensen besmet raken.
Deze meldingsplicht is niet uitzonderlijk en komt in zowat alle landen ter wereld voor.
Verdere besmetting vermijden
Uw arts of laboratorium melden dus de besmettelijke ziekte of infectieziekte aan het agentschap
Zorg en Gezondheid. Wat gebeurt er dan?
1. Onderzoek naar de bron en verspreiding van de besmetting
Een arts en verpleegkundigen van Zorg en Gezondheid proberen de oorzaak van de infectie op te
sporen. Waar en via welke weg hebt u die ziekte opgelopen? Dat is het brononderzoek. De bron van
uw besmetting kan immers ook een risico vormen voor andere personen.
Ze onderzoeken ook of u mogelijk andere personen kan besmetten. Daarvoor onderzoeken ze met
welke personen u in welke omstandigheden contact heeft gehad. Dat is het contactonderzoek.
Ze contacteren daarvoor mogelijk uw arts en uzelf. Bij een voedselinfectie bijvoorbeeld vragen ze u
wellicht waar en wat u gegeten hebt, en of ook andere mensen hetzelfde gegeten hebben.
2. Maatregelen om verdere besmetting te beperken
De arts en verpleegkundige van Zorg en Gezondheid kunnen dan maatregelen nemen om de
verspreiding van de ziekte naar andere mensen te voorkomen. Welke maatregelen dat zijn, is
afhankelijk van het soort infectieziekte. Het gaat bijvoorbeeld om medicatie geven, contacten
vaccineren, hygiëne-adviezen geven of extra laboratoriumonderzoek uitvoeren. Ook die maatregelen
bespreken ze soms met uw arts en met uzelf.
Welke infectieziekten melden?
De wetgeving noemt een 45-tal infectieziekten waarvoor de melding verplicht is. Het gaat
bijvoorbeeld om ziektes zoals mazelen, tuberculose of legionella, maar ook om meer “exotische”
ziektes zoals gele koorts of malaria. U vindt de volledige ziektelijst en de wetgeving daarover terug
via deze link: https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-infectieziekten-en-bijhorende-richtlijnen. In die
wetgeving leest u ook alle details over wat uw arts, het laboratorium en de overheid met de
meldingen moeten doen2.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke
effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan
(https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018357.html).
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Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (artikel 44-50)
[https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012025&param=inhoud&ref=search]
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke
effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan
[https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018357.html]
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Wat meldt uw arts en laboratorium?
Naam van de infectie
Of de diagnose vermoed wordt of zeker is
Hoe de diagnose gesteld werd
Het vermoedelijke land van besmetting
Uw geboortedatum en geslacht

De gemeente waarin u woont
De datum van de melding
De dossierreferentie van de arts of labo
Contactgegevens van de melder
Contactgegevens van de behandelende arts

Het kan ook zijn dat Zorg en Gezondheid bij uw arts uw identiteit en contactgegevens opvraagt om u
te kunnen vragen waar en hoe u de infectieziekte opliep.
Hoe gebeurt de melding?
Uw arts of labo kan op verschillende manieren melden aan de Vlaamse overheid: mondeling,
telefonisch, via beveiligde elektronische weg of via de post. Op die manier komen uw gegevens
alleen bij de personen terecht die hiervoor aangeduid zijn door de wetgeving.
Wat gebeurt er verder met uw gegevens?
De arts en verpleegkundige van Zorg en Gezondheid noteren alle gemelde gegevens in een dossier.
Dat vullen ze aan met de gegevens over het bron- en contactonderzoek.
De verwerking van deze gegevens gebeurt uiteraard met respect voor het beroepsgeheim en de
bescherming van de privacy van de patiënt.
Uw dossier wordt 10 jaar bewaard. Bij tuberculose wordt het dossier 30 jaar bewaard.
De overheid zal met uw gegevens ook berekenen hoe en in welke mate bepaalde infectieziekten zich
in Vlaanderen verspreiden. De bedoeling daarvan is om het beleid zo nodig aan te passen om verdere
verspreiding te voorkomen. De berekeningen gebeuren volledig anoniem.
Meer informatie nodig?
De contactgegevens van de verantwoordelijke artsen van Zorg en Gezondheid:
Antwerpen: 03 224 62 06
Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 31, 2018 Antwerpen
Limburg: 011 74 22 42
Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt
Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70
Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
Vlaams-Brabant: 016 66 63 53
Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven
West-Vlaanderen: 050 24 79 15
Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2 bus 53, 8200 Brugge
U kan via deze verantwoordelijken ook vragen om inzage te krijgen in de gegevens die over u zijn
opgeslagen en om ze zo nodig te verbeteren. Dat is alleen mogelijk mits uitdrukkelijk bewijs van uw
identiteit.
Daarnaast hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de
‘Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer’ (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel.: 02 274 48 00 en 02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen))
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