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België
Seksueel overdraagbare infecties – Partneralert.be
Partnernotificatie is een essentiële pijler in de bestrijding van SOI’s. Hierdoor kan men de transmissieketen doorbreken en complicaties
voorkomen door snelle detectie en behandeling. Zorg en Gezondheid engageerde zich onlangs om de website over Partneralert van het
Instituut voor Tropische Geneeskunde over te nemen en verder uit te bouwen. Via deze site kan een arts, na registratie, een code aanmaken
waarmee een patiënt met een SOI diagnose zijn of haar partners anoniem kan verwittigen. De notificatie kan eveneens gebruikt worden om
de reeds verwittigde partners de juiste informatie te geven.
MDRO – Aanbevelingen van de HGR inzake preventie en behandeling van patiënten met MDRO
De HGR bracht aanbevelingen uit over preventie, beheersing en aanpak van patiënten met antibiotica multiresistente organismen (MDRO)
in zorginstellingen (vooral ziekenhuizen). U kan hier de adviezen voor de specieke gram-positieve en gram-negatieve MDRO’s nalezen.
Zika – Aanbevelingen voor reizigers, advies van de hoge Gezondheidsraad (HGR)
Sinds de Braziliaanse zikavirus-epidemie in 2015 heeft het virus zich verspreid in Latijns-Amerika en andere geografische gebieden. Er zijn
in meer dan 80 landen autochtone gevallen gemeld. De HGR heeft daarom een stand van zaken opgemaakt en aanbevelingen geformuleerd
ter preventie van zikavirusinfecties bij personen die zich naar epidemische gebieden begeven en voor de behandeling van blootgestelde
reizigers wanneer zij terugkeren. Risico van overdracht voor de reiziger is laag en de focus van de aanbevelingen richt zich naar zwangere
vrouwen / vrouwen met een kinderwens, hun partners en andere groepen (kinderen, ouderen of immuungedeprimeerde patiënten).
Meldingen VTI en gastro-enteritis in de zomer
Geconsumeerde voedingsmiddelen en water evenals voorwerpen of handen die besmet zijn met bacteriën, virussen of parasieten liggen
aan de oorsprong van gastro-enteritis tijdens of na een reis naar het buitenland. De oorzaken zijn doorgaans gebrekkige handhygiëne,
onvoldoende bakken van vis of vlees, drinken van onzuiver water (put-, rivierwater, enz.), het niet in acht nemen van de koudeketen.
Preventie begint bij het nemen van maatregelen die deze risico’s inperken. Het preventief innemen van antibiotica wordt afgeraden.
In de zomer zijn er ook meer meldingen van VTI en gastro-enteritis in België gelinkt aan kampen. Momenteel is er een cluster van gastroenteritis veroorzaakt door Shigella sonnei bij kinderen uit Lievegem die op kamp waren in Bras (provincie Luxemburg) van 19 tot 29 juli. Er
zijn reeds 40-tal deelnemers ziek, waarvan 2 gehospitaliseerd. Gezien de hoge besmettelijkheid werden de huisartsen en ziekenhuizen
werkzaam in de nabijheid van Lievegem verwittigd. Zie ook infofiche maagdarmklachten op kamp.
Hittegolf – Ozon en temperatuur
België heeft op dit moment te maken met extreme temperaturen en hoge ozonconcentraties. Elke regio beschikt over een hitte- en ozonplan
om de effecten ervan op de volksgezondheid in te perken door het informeren van burgers over de te nemen collectieve en individuele
maatregelen. Sciensano volgt het effect van de excessen op via het toezicht op de sterfte (Be-Momo). Tijdens de eerste hitte-episode (21
juni-1 juli) is er een niet-significante oversterfte (+ 3,5%) waargenomen. In geen enkele regio is er in de verschillende leeftijds- en
geslachtsgroepen een significante oversterfte geregistreerd.
Zesde Nationale Gezondheidsenquête 2018: Rapport – Goed nieuws
In 2018 is de zesde Nationale Gezondheidsenquête uitgevoerd door Sciensano. Het eerste deel van de enquête handelt over de
gezondheidstoestand en de levenskwaliteit en is onlangs gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer dat acht op de tien personen hun
gezondheidstoestand als goed tot heel goed beschouwt. Hier vindt u de samenvatting met de belangrijkste resultaten.

Wereld
Ebola – Internationale gezondheidscrisis
Op 18 juli riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de Ebola uitbraak in het oosten van de Democratische Republiek Congo uit tot
een wereldwijde gezondheidscrisis. Drie dagen na het optreden van het eerste geval in Goma en drie weken na de identificatie van
geïmporteerde gevallen in Oeganda wil de WGO via die aankondiging internationale hulp op gang trekken. Deze epidemie die reeds één
jaar duurt heeft immers plaats in een dichtbevolkt gebied, met volksverhuizingen en waar permanente onzekerheid heerst over de veiligheid,
terwijl de medische middelen beperkt zijn. Op dit moment blijft het risico op geïmporteerde gevallen in België onveranderd en gering.
Hadj – Bedevaart naar Mekka: risico op de invoer van infectieziekten
De bedevaart naar Mekka of Hadj vindt dit jaar tussen 9 en 14 augustus plaats. In 2018 hebben ongeveer 2,4 miljoen bedevaarders (2.800
Belgen) aan de Hadj deelgenomen. Door de vaccinatievereisten vóór de reis naar Mekka en de voorbereiding van het risicobeheer tijdens
en na de Hadj, wordt het globale risico op een infectieziekte tijdens het evenement als gering beschouwd. Het is aangewezen om naast de
verplichte vaccinaties ook de vaccinatiestatus op peil te brengen voor mazelen, difterie-tetanus-polio. Volgens de risico-evaluatie van het
ECDC is het risico, veeleer gelinkt aan voedings- en watergerelateerde alsook respiratoire ziekten. Doordat het MERS-CoV nog altijd in
omloop is op het Arabisch schiereiland, vooral in Saudi-Arabië, kunnen er in Europa geïmporteerde gevallen voorkomen. De opvolging van
de epidemiologische situatie evenals de procedure in geval van een vermoeden van MERS-Cov bij een patiënt vindt u hier.
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