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Brussel, 24 november 2022 

Omzendbrief aan de zorgverleners van de eerste en de tweede lijn en aan de organisaties en professionals 

op het terrein in de humanitaire sector en de welzijnssector 

 

Betreft:  gevallen van cutane difterie bij jonge migranten uit Afghanistan en Syrië; 
procedure van de meldingsplicht voor infectieziekten; herinnering aan het belang van vaccinatie 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Met deze omzendbrief willen we u op de hoogte brengen van de gezondheidssituatie in verband met difterie en 

u herinneren aan de procedure van de meldingsplicht voor alle mogelijke en/of bevestigde gevallen. We willen 

ook benadrukken dat het belangrijk is dat de medewerkers die in contact staan met migranten en aanvragers 

van internationale bescherming hun vaccinatiestatus bijwerken. 

Huidige context 

Tussen januari 2022 en 16 september 2022 hebben zes Europese landen, waaronder België, 67 gevallen van 

difterie bij asielzoekers gemeld aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De 

meeste van die gevallen betreffen cutane difterie veroorzaakt door Corynebacterium diphtheriae. Er zijn ook 

gevallen van respiratoire difterie gemeld, waarvan één dodelijk geval. Het gaat voornamelijk om jonge mannen 

tussen 16 en 25 jaar uit Afghanistan en Syrië, asielzoekers, die in opvangcentra of op straat leven. Sinds 

september 2022 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dertien bevestigde gevallen van cutane difterie 

gemeld. Ook daar ging het voornamelijk om jonge migranten uit Afghanistan die nooit gevaccineerd zijn. 

Momenteel is het de prioriteit om gevallen op te sporen, te testen, te behandelen, te vaccineren en te melden 

bij de bevoegde overheid (in het BHG is dat de GGC).  

 

Melding van gevallen 

Difterie is een ziekte met meldingsplicht (zie bijlage I) bij klinisch vermoeden of bij bevestiging, door het hoge 

risico voor de volksgezondheid. De melding moet gedaan worden door de eerste arts die de diagnose stelt en 

vervolgens binnen 24 uur door het laboratorium, via e-mail aan de arts-gezondheidsinspecteur van de GGC op 

het adres notif-hyg@ccc.brussels (bij een gezondheidscrisis via het telefoonnummer 0490 52 28 23).  

Artsen die al een MATRA-account hebben, kunnen gevallen via dat kanaal blijven melden.  

• naam, voornaam  

• geboortedatum  

• geslacht  

• adres (of postcode)  

• woonplaats (collectief / individueel) ?  

• verdacht / bevestigd geval   

• vermoedelijke oorsprong van de infectie  
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• datum van eerste symptoom  

• beschrijving van symptomen + foto's van huidletsels  

• vaccinatiegeschiedenis  

• aanwezigheid van contactgevallen ja/nee (hoeveel?)  

• afgenomen uitstrijkje + type (huid/ORL) + datum  

• onder AB (welke + duur)  

• toediening van de vaccinatie (welk vaccin?)  

Vaccinatie 

In samenwerking met haar operationele partner, de Kliniek Sint-Jan, opende de GGC op 24 november 2022 een 

vaccinatielijn voor difterie in het vaccinatiecentrum Pacheco (Pachecolaan 42, 1000 Brussel). Dankzij deze 

tijdelijke maatregel kunnen aanvragers van internationale bescherming die geen toegang hebben tot het 

reguliere gezondheidssysteem zich laten vaccineren. 

Daarnaast vragen we aan de actoren van de welzijns- en gezondheidssector die in contact kunnen komen met 

risicogroepen om te informeren en na te gaan of de vaccinatiestatus van de medewerkers en vrijwilligers 

bijgewerkt is. De gecombineerde vaccinatie tegen difterie/tetanus/kinkhoest moet om de tien jaar herhaald 

worden. Als u twijfelt, praat dan met uw huisarts.  

Wij rekenen ook op u om de algemene bevolking, uw patiënten, bewust te maken van het belang van een volledig 

en bijgewerkt vaccinatieschema.  

Waar vindt u meer informatie?  

Meer informatie over difterie vindt u in het advies nr. 9503 van de Hoge Gezondheidsraad "Behandeling van 

infecties met Corynebacterium ulcerans en diphteriae - mei 2019" via de volgende link: 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9503-corynebacterium.  

U vind ook nuttige informatie op de website van Sciensano onder difterie | sciensano.be. 

Volg deze link voor meer informatie over de difterievaccinatie (gecombineerd vaccin): 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccinatio

n_antidiphterique_nl.pdf 

We hopen u voldoende informatie te hebben verstrekt en bedanken u alvast voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nathalie Noël,  

Leidend ambtenaar 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9503-corynebacterium
https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/difterie
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccination_antidiphterique_nl.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccination_antidiphterique_nl.pdf
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