ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD ADVIESAANVRAAG OVER DE
HYGIËNISCHE MAATREGELEN
DIE MOETEN GETROFFEN WORDEN IN HET BELANG VAN DE
VOLKSGEZONDHEID MET BETREKKING TOT
PERSONEN KOMENDE UIT GEBIEDEN MET COMMUNAUTAIRE TRANSMISSIE VAN
SARS
HGR: 7850

Tijdens de vergadering van van de Ad HOC werkgroep SARS van de Hoge Gezondheidsraad van
09.05.2003, waarvan de notulen op 19.05.2003 schriftelijk werden goedgekeurd,heeft de Hoge
Gezondheidsraad (Bureau, Ad Hoc werkgroep SARS) het volgende advies, uitgebracht betreffende de
hygiënische maatregelen die moeten getroffen worden in het belang van de volksgezondheid met
betrekking tot personen komende uit gebieden met communautaire transmissie van SARS:
Voor alle duidelijkheid wenst de HGR erop te wijzen dat dit advies enkel betrekking heeft op personen
die bij hun aankomst geen symptomen van SARS vertonen.
Voor die personen die uit risicozones of landen komen, aangewezen door de WGO, dient de aanbeveling te
worden gegeven waakzaam te zijn voor het ontwikkelen van koorts van 38°C of meer en van problemen van
respiratoire aard binnen de 10 dagen na aankomst.
Het is van groot belang de personen die uit een risicozone of land komen en die koorts en respiratoire
klachten ontwikkelen in de dagen volgend op hun aankomst, aan te manen – via een arts die door middel van
een huisbezoek de noodzaak kan bevestigen – zo snel mogelijk de urgentiedienst van het dichtsbijzijnde
ziekenhuis in te lichten. Vervoer per ambulance naar de urgentiedienst kan dan volgens de geldende
richtlijnen om besmetting te voorkomen worden geregeld. Het vervoer dient bij voorkeur door de
urgentiedienst zelf te worden geregeld. Ondertussen dient contact met alle andere personen zoveel mogelijk
vermeden te worden.
De reeds bestaande richtlijnen en de lijst met de risicogebieden en landen aangewezen door de WGO zijn
terug te vinden op de website : http://health.fgov.be .
Bij de totstandkoming van onderhavig advies werd rekening gehouden met de reeds bestaande maatregelen
zoals deze op 09.05.2003 op deze website te vinden waren evenals met de aanbeveling 7850 van 30 april
2003 van de Hoge Gezondheidsraad (Werkgroep 2.1 bloed en beenmerg) inzake bloeddonatie
In de huidige stand van kennis is de HGR van mening dat geen bijkomende hygiënische maatregelen moeten
genomen worden . De HGR is van oordeel dat het geen zin heeft quarantaine maatregelen te nemen en
evenmin personen die deze symptomen niet vertonen te verwijzen naar een ziekenhuis voor gerichte
onderzoeken op SARS.
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