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Breinvliesontsteking 

Wat jy moet weet  
 

Breinvliesontsteking : Waarskuwing  
 
Breinvliesontsteking kom gedurende die afgelope tyd volgens berigte in sommige 
areas in Gauteng voor en gevalle is al in ons dorp aangemeld.  Ons wil graag 
paraat wees en gee die volgende inligting aan ons ouers deur. 
 
 
Breinvliesontsteking : Definisie  
 
Breinvliesontsteking kan beskryf word as ontsteking van die lagies weefsel wat 
om die brein en spinale koord voorkom.  
 
Die virus-soort veroorsaak baie ongerief, maar is in die meeste gevalle nie 
lewensgevaarlik nie. Mense wat hieraan ly, herstel ook spoedig sonder veel 
nagevolge.  
 
Die bakteriologiese-breinvliesontsteking, daarteenoor, is lewensgevaarlik en as 
dit nie vinnig behandel word nie kan dit tot dood lei.  Hierdie soort 
breinvliesontsteking is ook hoogs aansteeklik. 
 
Die siekte kan oorgedra word deur met selfs klein druppels van iemand (met 
breinvliesontsteking) se liggaamsvloeistowwe in aanraking te kom deur te soen, 
'n nies, hoes, eetgerei en/of sigarette te deel. 
 
 
Breinvliesontsteking : Simptome  

 
 Naarheid en 

braking 
 Erge hoofpyn 

 

 

 

Stywe nek 
(Kom minder voor by jonger 
kinders)  

 Ligsensitiwiteit van 
die oë 
(Kom minder voor by jonger 
kinders)  

 Baie slaperig  Lighoofdigheid of 
verwarring 



 Uitslag enige plek 
op die liggaam 
(Kom nie by alle gevalle voor 
nie) 

 Sametrekkings / 
Konvulsies 

 
 
Breinvliesontsteking : Behandeling  
 
Juis as gevolg van die gevaar van hierdie siekte is dit uiters belangrik om 
mediese hulp te kry as daar vermoed word dat iemand breinvliesontsteking het. 
Behandeling kan effektief wees maar dan moet dit in die vroeë stadium van die 
siekte toegepas word.  Hoe vroeër ’n  pasiënt geïdentifiseer word hoë beter is die 
kans op volkome herstel. 
Nie alle genoemde simptome kom noodwendig gelyktydig by elke pasiënt voor 
nie. 
 
Gedurende die herstelproses moet:  

• die dokter se voorskrifte streng gevolg word; 
• baie vloeistowwe ingeneem word; 
• voedsame kossoorte gebruik word; en 
• genoeg gerus word. 

 
 
Breinvliesontsteking en die skool  
 
Indien u of u gesin ‘’n vermoede of bevestiging het dat een van die gesinslede 
die siekte onder lede het, moet u asseblief die skool kontak.  Die skoolhoof sal 
dan dadelik met u betrokke dokter in verbinding tree om verdere optrede in die 
skool te kan beplan.  
 
 
Inligting saamgestel uit:  
• Artikel deur  Dr Andrew Rose-Innes, MD, Department of Neurology, Yale 

University School of Medicine, New Haven. 
• Webtuiste : www.health24.com 
• Webtuiste : www.kidshealth.org 
• Webtuiste: www.meningitis.org 
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Vir nog inligting oor Menslike Varkgriep(H1N1-virus) , Kopluise , ens. - kyk ook na ons 
‘Ouer Hulp’ bladsy:  http://www.laerskoolelspark.co.za/ouer%20hulp.html 
 


