
Vergunning voor beperkt gebruik
Bij gebruik van deze materialen gaat u (de “gebruiker”) 
akkoord met de volgende voorwaarden. De gebruiker wordt 
een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke, 
doorlopende en beperkte vergunning verleend voor het 
gebruik van de volgende materialen. De gebruiker zal geen 
enkele veranderingen aanbrengen in de materialen. De 
gebruiker erkent en begrijpt dat de International Academies 
of Emergency Dispatch de enige en exclusieve eigenaar is 
van de auteursrechten en ander intellectueel eigendom dat 
verband houdt met deze materialen en alle afgeleiden hiervan. 
De gebruiker gaat akkoord om alleen de nieuwste versie 
van deze materialen te gebruiken zoals regelmatig door de 
IAED uitgegeven. Deze materialen zijn beschermd door V.S. 
auteursrechten en overeenkomsten. De gebruiker mag deze 
materialen niet gebruiken voor commerciële doeleinden of 
met een winstoogmerk. De materialen mogen niet worden 
verwerkt in producten van 3e partijen, computers of CAD’s, 
aangepast op eniger wijze of verspreid voor ander gebruik. In 
geen enkel geval zal de IAED (en haar partners) aansprakelijk 
worden gesteld voor welke aard van schade dan ook die 

verband houdt met het gebruik van  deze materialen. 
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Dit protocol is ontwikkeld en goedgekeurd door de CBRN Fast Track Committee van de Council of Standards van de IAED.



Hulpmiddel Bewaking uitBraak infectieziekten  
(mers/eBola/ernstige lwi)

Luister:
Stel deze vraag alleen wanneer een nieuwe griepvariant, aandoening van de luchtwegen of hemorragische koorts 
uit specifieke gebieden begint te verschijnen:

£ gereisd tijdens de afgelopen 21 dagen (zo ja, waar naartoe?)  
   Let op: (indien de reisperiode dubieus is) Was het grofweg tijdens de afgelopen maand?
£ bevestigd gereisd in een gebied met actieve ebola
£ contact met een persoon die de afgelopen 21 dagen heeft gereisd in een gebied met actieve ebola
£ contact met iemand met griep of griepachtige symptomen (zo ja, wanneer?)

Vertel mij of de persoon één van de volgende symptomen vertoont:
£ gemeten lichaamstemperatuur j 38,0° C
£ koorts (heet bij aanraken bij kamertemperatuur)
£ koude rillingen
£ ongewoon zweten
£ ongewone spierpijn in het hele lichaam
£ hoofdpijn
£ recente diarree, braken of bloederige uitscheiding uit de mond of neus
£ buik- of maagpijn
£ ongebruikelijk (spontaan) bloeden, waar dan ook
£ moeite met ademen of kortademigheid
£ verstopte neus
£ aanhoudende hoest
£ keelpijn
£ loopneus
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*vervolgd op achterzijde

Let op:
rood betekent essentiële ebola 
symptomen waarnaar gevraagd 
moet worden.
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Hulpmiddel Bewaking uitBraak infectieziekten  
(mers/eBola/ernstige lwi)

Door de MMA goedgekeurde extra vragen:

£  

£  

£  

Vraag alleen wanneer er een vermoeden is van een hoger-risico blootstelling (nauw contact met zieke  
personen, lijken of exotische Afrikaanse dieren):
£ prikaccident, scalpelsnede of vergelijkbare verwonding opgelopen bij de behandeling of verzorging van ebolapatiënten

£ blootstelling van de ogen, neus of mond (slijmvliezen) aan bloed of lichaamsvocht  tijdens de behandeling of verzorging  
   van ebolapatiënten

£ huidcontact met of blootstelling aan bloed of lichaamsvocht van ebolapatiënten

£ direct contact met een lijk zonder gebruik van een beschermende uitrusting in een gebied waar sprake is van een  
 ebola-epidemie

£ hanteren van vleermuizen, knaagdieren of niet-menselijke primaten in, of recent aangekomen uit, Afrika
Instructies om infectie te voorkomen:

£ (Geïsoleerd houden) Vanaf dit moment, laat niemand in nauw contact komen met de persoon.

Door de MMA goedgekeurde speciale instructies:

£  

£  

£  
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Printinstructies
Om het BUI hulpmiddel te printen als een 
kaart, selecteer pagina’s 2 en 3 in het 
printer dialoogvenster en selecteer ook de 
optie voor tweezijdig printen. Vouw de 
pagina dubbel met de eerste vragen van het 
hulpmiddel aan de buitenkant van de kaart.
Gebruik een andere 
trekkaart om de  
contouren van het lipje 
te knippen.
Versterk het lipje met 
plakband.

BUI  
hulpmiddel  
bovenkant

Aanvullende 
informatie 
binnenkant

Waarschuwingen en beperkingen 

De inhoud, opmaak en/of gebruiksdoel van 
het BUI hulpmiddel kan op ieder moment 
gewijzigd worden. Het is belangrijk dat u 
en uw organisatie op de hoogte blijven van 
eventuele updates door de IAED website 
dagelijks te bekijken. Noch de IAED noch 
PDC is verplicht om, buiten de plaatsing  
op de website, individueel gelicenseerde 
gebruikers of andere organisaties die dit 
hulpmiddel gebruiken op de hoogte te 
brengen van updates of veranderingen, 
vanwege de snel veranderende aspecten 
van dit soort ziekten, uitbraken, epidemieën 
of pandemie.

Aangezien Noord-Amerikaans Engels 
(NAE) de ‘moedertaal’ is van de IAED, 
moeten de Academy en de CBRN Fast 
Track Commissie snel moeilijke  
beslissingen nemen over de volgorde van 
openbaar maken en het vertalen in andere 
talen en dialecten, en de uiteindelijke 
beschikbaarheid, gebaseerd op zowel  
snel veranderende omstandigheden in de 
huidige gebieden met een actieve uitbraak 
als ook officiële aanbevelingen. Dit zal 
waarschijnlijk van invloed zijn op de 
volgorde en prioriteit van plaatsing van  
deze berichten.

Ebola
Ebola is een ernstige ziekte die gedragen 
wordt door exotische dieren op  
verschillende plekken in Afrika. Het 
overlijdingspercentage van de huidige 
uitbraak is 55% tot 60%.
Het is niet bewezen dat ebola wordt 
overgedragen door de lucht, maar via 
contact met de lichaamsvloeistoffen  
van een geïnfecteerde patiënt, inclusief 
zweet. Echter, vanwege de snelheid 
waarmee het virus muteert, zou dit 
kunnen veranderen in de toekomst.
In tegenstelling tot eerdere virus uitbraken 
en pandemieën, lijken de vroege tekenen 
en symptomen van ebola op het eerste 
gezicht minder ademhalingsgerelateerd 
en meer gerelateerd aan het maag- 
darmkanaal en, uiteindelijk, ook spontane  
bloedingen.
De incubatietijd van ebola (latentietijd 
zonder symptomen) kan variëren van 2 tot 
21 dagen (gemiddeld 8 tot 10 dagen) 
volgens de CDC en de WHO.
Over het algemeen lijkt de ziekte als volgt 
te verlopen: 
• 1 tot 3 dagen: Griepachtige symptomen,  

 koorts
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Afkortingen
BUI hulpmiddel  =  Hulpmiddel Bewaking 
   Uitbraak Infectieziekten 
CDC  =  Centers for Disease Control,  
     overheidsinstelling VS 
WHO  =  World Health Organization, VN
LWI  =  Luchtweg Infectie 
MERS  =  Middle East Respiratory Syndrome

Verklaring BUI hulpmiddel

De CBRN Fast Track Commissie van de 
International Academies of Emergency 
Dispatch begon in augustus met het geven 
van updates aan meldkamers betreffende 
inzetten gerelateerd aan het ebolavirus  
en het hulpmiddel infectieziekten, en 
publiceerde hun op ebola gerichte BUI 
(Bewaking Uitbraak Infectieziekten) hulpmiddel 
op 10 oktober 2014 voor wereldwijd gebruik.

Hulpmiddel advies van de Academy

Met het verspreiden van het ebolavirus 
buiten West-Afrika en het opduiken 
hiervan op onvoorspelbare plekken, 
moeten de details over wanneer het 
hulpmiddel te gebruiken en de omvang van 
uitvragen met het hulpmiddel, door de 

gebruiker gedefinieerd blijven (bepaald door 
de MMA waar mogelijk).
Wanneer er andere surveillance software 
wordt gebruikt, zoals FirstWatch™, kan  
het wenselijk zijn om meer informatie te 
verzamelen met dit hulpmiddel om te 
helpen met de voorspellingsmogelijkheden 
en de uitvoer. Dit is een lokale beslissing die 
gestuurd moet worden door ambtenaren 
voor de publieke volksgezondheid en artsen. 

Regels

1. Dit hulpmiddel heeft geen vastgelegde 
volgorde van vragen of aantal te stellen 
vragen. Geografisch gezien kunnen 
recent bezochte gebieden die als 
gevaarlijk worden beschouwd, dagelijks 
veranderen of niet meer relevant zijn.

2. Voor de plaatselijke organisatie zijn er 
drie plaatsen voor ‘MMA–gedefinieerde’ 
vragen. Omdat ProQA deze niet kan 
herkennen, moet iedere vraag eerder 
gedefinieerd zijn in de sectie ‘door de 
MMA goedgekeurd’ beleid.

3. Tijdens een manifestatie van het 
ebolavirus, controleer dagelijks de 
website van de IAED voor nieuwe 

updates of advies voor de meldkamer 
totdat de volksgezondheid weer  
veilig en verzekerd is. Updates van  
het BUI hulpmiddel kunnen op ieder 
moment geplaatst worden op:  
www.emergencydispatch.org

4. Er zijn verschillende vragen die te 
maken hebben met een verhoogde 
lichaamstemperatuur – één die 
specifiek vraagt naar een gemeten 
temperatuur van 38,0°C of hoger en  
3 andere verwante vragen: koorts (heet 
bij aanraken bij kamertemperatuur), 
koude rillingen en ongewoon zweten. 
Volgens het beleid van uw organisatie 
kan een positief antwoord op één van 
deze vragen, de noodzaak om de 
andere vragen te stellen elimineren.

5. Het BUI hulpmiddel wordt op dit 
moment niet automatisch geactiveerd 
vanuit een Hoofdklachtprotocol. De 
IAED raadt de volgende Protocollen  
aan als 1e reeks om plaatselijk het 
hulpmiddel te activeren: 1, 18, 21 en 26. 
De 2e reeks Protocollen bestaat uit:  
6, 10 en 32; echter, deze reeksen 
kunnen op ieder moment veranderen.

Hulpmiddel Bewaking uitBraak infectieziekten  
(mers/eBola/ernstige lwi)
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• 4 tot 7 dagen: Diarree, braken, lage  
 bloeddruk

• 7 tot 10 dagen: Grootschalig inwendig/ 
 uitwendig bloeden,  
 orgaanfalen, coma,  
 de dood

De stadia voorafgaand aan dood zijn  
onder meer zwellen van het hele lichaam, 
onderhuids bloeden, grootschalig  
vochtverlies en orgaanfalen.


