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Geachte heer, mevrouw,
Beste collega’s,
Graag maak ik u mijn allerbeste wensen over voor een gezond, gelukkig en constructief 2015.
Het afgelopen jaar was voor het nationale ebola-coördinatieteam zeer intens door de ebolaepidemie in West-Afrika (die intussen al meer dan 20.000 mensen ziek maakte, met een aantal
export-gevallen naar Westerse landen). Om ons land zo goed mogelijk voor te bereiden op een
eventuele patiënt met deze infectie, werd de afgelopen maanden zeer intensief gewerkt op
verschillende vlakken en door verschillende werkgroepen, waar velen van u of uw medewerkers bij
betrokken waren. Dit resulteerde in een set van nieuwe of vernieuwde richtlijnen, die we intussen
gebundeld hebben op onze nieuwe webpagina www.info-ebola.be.
Dit is een fusie van de bestaande webpagina’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
de federale en regionale overheden. Dit is uiteraard een ‘work in progress’ en dus een ‘levende’
website; ik nodig u dan ook graag uit om regelmatig een kijkje te nemen.
Bovendien zullen we u ook via deze weg op de hoogte blijven houden van nieuwe richtlijnen,
documenten of belangrijke aanpassingen aan bestaande richtlijnen. Tenslotte is het onze ambitie
(en de wens van de minister Maggie De Block) om vanuit deze ervaring generieke lessen te
trekken voor mogelijke toekomstige epidemies van hoog-besmettelijke ziekten.
Ik wil alle medewerkers van harte danken om hun tijd, moeite en inzichten met ons allen te delen
om zo snel mogelijk tot breed gedragen richtlijnen te kunnen komen, en hoop in het nieuwe jaar in
deze constructieve sfeer verder te kunnen werken om de nog bestaande hiaten op te vullen.
Uw feedback is uiteraard zeer welkom (ebola@health.belgium.be) en wordt ter harte genomen om
procedures waar nodig verder aan te passen.
Met vriendelijke groeten

Erika Vlieghe
Nationale Ebola Coordinator
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
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