
 

 

Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC), en wat dit betekent voor de Nederlandse 

situatie.  

Samenvatting: 

 De kans op een importgeval in Nederland is zeer laag. 

 Hulpverleners die terugkeren uit Congo worden gemonitord door de GGD.  

 Triage van patiënten in de 1e of 2e lijn  is op dit moment niet nodig. 

 

  

Uitbraak Ebola in DRC 

De Congolese minister van Volksgezondheid heeft op 8 mei bekend gemaakt dat het  ebolavirus (sp. Zaire 

ebolavirus) is vastgesteld bij 2 patiënten verdacht van virale hemorragische koorts. De 2 patiënten kwamen uit 

het dorp Bikoro in de provincie Equateur in het westen van de DRC. Deze 2 patiënten zijn deel van een uitbraak 

die mogelijk sinds begin april 2018 gaande is. De exacte bron en indexcasus zijn nog onbekend. 

 

Actuele situatie 

Op 27 mei waren 56 gevallen bekend, waarvan 35 bevestigd. Er zijn voor zover momenteel bekend 25 mensen 

overleden (case fatality 44,6%), onder wie ook gezondheidswerkers. Een recent geval was in de provinciale 

hoofdstad van Equateur, Mbandaka, een stad met ongeveer een miljoen inwoners. Er worden in de komende 

weken meer bevestigde cases verwacht vanwege de actieve surveillance die nu in gang is gezet. 

Voor de meest actuele informatie zie de website van de WHO Disease outbreak news Ebola. 

  

Bestrijding 

Uitbraken van ebola kunnen doorgaans effectief worden bestreden door: 

 vroegopsporing van patiënten; 

 isolatie van patiënten; 

 monitoring van contacten; 

 persoonlijke beschermingsmaatregelen in de gezondheidszorg en bij begrafenisceremonies; 

 ringvaccinatie met een experimenteel vaccin van vooral zorgpersoneel en patiëntcontacten. 

 

 

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/


Respons 

Onder meer de WHO, Unicef  en Artsen zonder Grenzen (MSF) bieden de Congolese overheid ondersteuning bij 

de bestrijding en hebben  snel ingezet op het leveren van een krachtige respons. Tevens wordt nu de 

mogelijkheid voor inzet van preventieve vaccinatie van zorgpersoneel en ringvaccinatie van patiëntcontacten 

geboden. Dit experimentele vaccin is op basis van onderzoek tijdens de West-Afrikaanse epidemie (2014) als 

werkzaam beoordeeld.  Vaccinatie wordt gedaan onder een onderzoeksprotocol en met goedkeuring van de 

lokale medische ethische toetsingscommissie, omdat het vaccin nog niet is toegelaten tot de markt. 

 

Risico op introductie in Nederland uiterst klein 

Voor Nederland zijn de risico’s op introductie momenteel zeer beperkt, mede omdat er geen directe vluchten zijn 

tussen DRC en Nederland, en  in het gebied geen Nederlandse toeristen komen. Onverwachte import in 

Nederland gerelateerd aan deze ebola-uitbraak is ,voor zover nu in te schatten, dan ook uiterst onwaarschijnlijk. 

Import van ebola, bijvoorbeeld via een gezondheidswerker die in contact is geweest met ebolapatiënten is niet 

uitgesloten, maar de kans hierop lijkt momenteel heel klein. 

Monitoring van terugkerende hulpverleners wordt door de GGD uitgevoerd. 

  

Aanvullende maatregelen nu niet nodig 

Vanwege de zeer lage kans op introductie van een niet gemelde patiënt, of een eventuele repatriëring van een 

gezondheidswerker is er op dit moment geen speciale voorbereiding vereist zoals het geval was tijdens de ebola-

uitbraak in West-Afrika in 2014-2015. Het instellen van verhoogde surveillance door middel van screening of 

triage in de eerste of tweede lijn wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht. Mocht de situatie veranderen dan 

zullen wij u hierover opnieuw berichten, en zullen bijvoorbeeld de triagestandaarden voor huisartsenzorg, 

ambulance zorg en SEH zoals opgesteld ten tijde van de ebola-epidemie in West-Afrika, via de website ter 

beschikking worden gesteld. 

  

Aanvullende informatie en aanpassing klinische criteria van de casusdefinitie 

De LCI-richtlijn “Virale hemorragische koorts – filovirussen” biedt meer informatie over het ebolavirus, 

transmissie, klinisch beeld, bestrijdingsmaatregelen, diagnostiek, meldingsplicht en (in bijlage 2) de 

casusdefinitie. 

De WIP-richtlijn Strikte isolatie en de WIP-richtlijn Hygiënische maatregelen bij virale hemorrhagische koortsen 

bieden informatie over strikte isolatie en persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

 

Meldingsplicht en intercollegiaal overleg 

Ebola is meldingsplichtig (groep A – Wet publieke gezondheid).  Dit houdt in dat u reeds bij het vermoeden van 

Ebola dit direct telefonisch dient te melden aan de arts Infectieziekten van de GGD Amsterdam (werkdagen 

tussen 8.30 en 17.00: 020-5555 105/na 17.00 uur  en in het weekend: 020-5555 555, vraag naar de 

dienstdoende arts Infectieziekten).   

 
 

http://www.ggd.amsterdam.nl/huisartsen/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-filovirussen
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e4c2c31d-73a4-46bc-870b-6a0786860872&type=org&disposition=inlinetlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Strikte_isolatie_ZKH
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Virale_hemorragische_koortsen_ZKH/Download/WIP_richtlijn_Virale_hemorragische_koortsen.pdf

