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Since the introduction of the Infectious Dis- 
eases Act in 1998 approximately 40 patients with 
active tuberculosis were detained in the Nether-
lands because they failed to comply with isolation 
procedures. Three cases are described, of which 
one patient with acquired multidrug-resistant tu-
berculosis who was detained for 14 months. The 
cases illustrate the complexity of tuberculosis 
treatment in socially marginalised patients, such 
as illicit drug users, homeless persons, alcoholics 
and psychiatric patients. Specialised institutions 
are needed for the prolonged admission of these 
patients. Furthermore, the Infectious Diseases Act 
should be revised to corroborate with European 
legislation and jurisprudence. Specifically, the du-
ration and regular evaluation of mandatory iso-
lation should have a statutory basis. The Public 
Health Act recently replaced the Infectious Dis-
eases Act. The regulations concerning mandatory 
isolation remained essentially unchanged.

Gedwongen isolatie voor infectieuze  
tuberculose in het kader van de Infectie-
ziektenwet/Wet publieke gezondheid 

Sinds de introductie van de Infectieziektenwet in 
1998  zijn in Nederland circa 40 patiënten met 
tuberculose gedwongen opgenomen, omdat zij 
zich niet aan de isolatiemaatregelen hielden. Drie 
casussen worden beschreven, waarvan 1 een pa-
tiënt betrof met een verworven multiresistente 
tuberculose die gedurende 14 maanden gedwon-
gen werd opgenomen. De casussen illustreren de 
complexiteit van de tuberculosebehandeling die 
zich vaker voordoet bij patiënten uit sociaal zwak-
ke groepen, zoals daklozen, drugsgebruikers, alco-
holisten en psychiatrische patiënten. Voor lang-
durige opname van deze patiënten zijn instituten 
nodig die daarvoor speciaal zijn ingericht. Tevens 
moet de Nederlandse wetgeving in overeenstem-
ming gebracht worden met Europese wetgeving 
en jurisprudentie, waarbij met name de duur en 
tussentijdse evaluatie van gedwongen isolaties 
een wettelijke basis krijgen. De Wet publieke ge-
zondheid heeft de Infectieziektenwet inmiddels 
vervangen. De bepalingen aangaande gedwongen 
isolatie zijn in essentie ongewijzigd gebleven.
(Tijdschr Infect 2009;4:24-9)

Inleiding
Sinds 1998 is in Nederland de Infectieziektenwet 
van kracht die op 1 december 2008 is vervangen 
door de Wet publieke gezondheid.1-3 Deze wet geeft 
de mogelijkheid om patiënten met bepaalde infec-
tieziekten, die zich niet conformeren aan infectie-

preventiemaatregelen, gedwongen te isoleren. Tot 
nu toe wordt de maatregel slechts gebruikt bij pa-
tiënten met tuberculose. De minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport heeft het Erasmus MC 
in Rotterdam aangewezen als het centrum waar 
deze gedwongen isolaties dienen plaats te vinden. 

Mandatory isolation for infectious tuberculosis in accordance with the Infectious Diseases 
Act/Public Health Act

Samenvatting Summary
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Het merendeel van de betreffende personen wordt 
echter opgenomen in het Tuberculosecentrum 
Beatrixoord, dat verbonden is aan het Universi-
tair Medisch Centrum Groningen. Het gaat hier-
bij om circa 3 tot 6 gedwongen isolaties per jaar.  
De verwachting is dat de maatregel in de toekomst, 
ondanks een afnemend aantal tuberculosegevallen 
in Nederland, vaker moet worden toegepast, omdat 
de sociale complexiteit van de patiënten toeneemt. 
Het gaat in de praktijk om sociaal zwakke groe-
pen, zoals daklozen, drugsgebruikers, alcoholisten 
en psychiatrische patiënten.4-6 Aan de hand van 3 
casussen worden ervaringen met gedwongen isola-
tie besproken. Deze casussen zijn tevens illustratief 
voor een aantal aandachtspunten en mogelijke te-
kortkomingen in de wet.

Casussen
Patiënt A, een  36-jarige man uit Azerbeidzjan, 
kwam in 2000 als asielzoeker naar Nederland. De 
thoraxfoto, die gemaakt werd in het kader van de 
verplichte screening op tuberculose (tbc), toonde 
verdichtingen in beide bovenvelden, verdacht voor 
actieve tbc. De patiënt gaf aan eerder gedurende 2 
maanden behandeld te zijn geweest voor tbc in Azer-
beidzjan. Hij was in het verleden een intraveneus 
druggebruiker en bleek hepatitis A, B en C doorge-
maakt te hebben. De ziehl-neelsen (ZN)-kleuring 
van een sputummonster liet geen zuurvaste staafjes 
zien. De sputumkweek werd na 4 weken positief 
voor Mycobacterium tuberculosis, maar de bacterie 
bleek resistent voor isoniazide. De inmiddels gestar-
te behandeling met de gangbare combinatietherapie 
van 4 eerstelijnstuberculostatica, te weten isoniazi-
de, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol, werd 
daarop aangepast met dagelijkse medicatie-inname 
onder toezicht (‘directly observed therapy’; DOT) 
bij de GGD. De behandeling verliep moeizaam wat 
betreft therapietrouw en werd na 7 maanden afge-
broken.
Vier maanden later ontwikkelde de patiënt recidi-
verende hemoptoë. ZN-kleuring van een sputum-
monster was negatief, maar de tuberculosekweek 
was wederom positief. Enkele weken later bleek een 
toegenomen resistentie: behalve voor isoniazide was 
de bacterie nu ook resistent voor rifampicine, maar 
nog gevoelig voor de overige gangbare eerste- en 
tweedelijnstuberculostatica. Er was nu sprake van 
een multidrugresistente tuberculose (MDR-tbc), 
wat de behandeling complexer en langduriger (18-
24 maanden) maakt. De patiënt werd opgenomen 

in het Tuberculosecentrum Beatrixoord, maar bleek 
volstrekt on(be)handelbaar en bedreigde personeel 
en medepatiënten. Een nieuwe poging tot ambu-
lante behandeling onder DOT bij de GGD volgde, 
maar de patiënt onttrok zich wederom aan deze aan-
pak. Op grond van deze bevindingen en na overleg 
met de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd be-
sloten tot gedwongen isolatie. De patiënt werd over-
gebracht naar het Erasmus MC voor opname met 
bewaking. Daar bleek het sputum-ZN-onderzoek 
sterk positief. De behandeling verliep lange tijd zon-
der klinische of gedragsproblemen. Gedurende de 
behandeling veranderde het resistentiepatroon van 
de M. tuberculosis-stam niet meer. Na 12 maanden 
ontstonden echter progressieve leverproefstoor-
nissen. De patiënt weigerde diagnostiek hiernaar, 
waardoor de tbc-behandeling niet kon worden vol-
tooid. Zijn asielverzoek was ondertussen afgewezen, 
waarop de patiënt aangaf terug te willen keren naar 
Azerbeidzjan. Twee maanden later verliet hij Ne-
derland. De totale periode van gedwongen isolatie 
bedroeg ruim 14 maanden.

Patiënt B, een 36-jarige man die bekend was we-
gens cocaïnegebruik, werd opgenomen nadat op 
de thoraxfoto die gemaakt was op de Spoedeisende 
Hulp van een ziekenhuis, een caverneuze afwijking 
in de bovenkwab van de rechterlong was gezien. De 
patiënt verliet tegen medisch advies het ziekenhuis 
nog voordat de (positieve) uitslag van het ZN-on-
derzoek op tracheaspoelsel bekend werd. De GGD 
kon de man 3 dagen later opsporen. Omdat de ZN-
onderzoeken van spontaan opgehoeste sputummon-
sters bij herhaling negatief waren, werd de man als 
niet-besmettelijk beschouwd. De gouden standaard 
voor een dergelijke uitspraak zijn 3 representatieve 
sputummonsters, afgenomen met een tussenperiode 
van minimaal 24 uur, die in de auramine- of ZN-
kleuring negatief zijn bij microscopisch onderzoek. 
Na 2 weken ambulante behandeling onder DOT bij 
de GGD werden zijn bezoeken onregelmatig en na 
6 weken was de patiënt volledig uit beeld. De kweek 
toonde inmiddels een goed gevoelige M. tuberculosis 
aan.
Ruim 3 maanden na het laatste contact meldde de 
patiënt zich opnieuw bij de GGD. Hij was onder-
tussen gedurende 1 maand in het buitenland kli-
nisch behandeld voor een besmettelijke tbc, waar-
bij tevens bewaking was ingesteld. De patiënt werd 
op grond van bovengenoemde criteria niet meer als 
besmettelijk beschouwd en ging akkoord met een 
vrijwillige klinische behandeling in het Tubercu-
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losecentrum Beatrixoord. Na 2 weken vertrok hij 
daar echter. Hij weigerde vervolgens ambulante be-
handeling onder DOT en kreeg het advies zich bij 
klachten te melden bij de GGD, wat hij 6 weken 
later deed. De afwijkingen op de thoraxfoto wa-
ren toegenomen en het sputum-ZN-onderzoek was 
positief, waarna besloten werd tot een gedwongen 
isolatie in het Erasmus MC. De patiënt reageerde 
goed op de behandeling. Na een maand had hij 3 
opeenvolgende negatieve sputum-ZN-onderzoeken 
en werd hij als niet meer besmettelijk beschouwd. 
Na 10 weken werd de isolatie opgeheven en de be-
handeling ambulant voortgezet. De patiënt meldde 
zich, ondanks veel inspanningen van het hulpverle-
nersnetwerk, echter slechts enkele keren bij de GGD 
voor de medicatie en brak toen de behandeling af. 
Wel kwam hij regelmatig bij de GGD voor een tho-
raxfoto. Tot op heden zijn hierop slechts minimale 
restafwijkingen te zien. Afgenomen sputumkweken 
bleven negatief.

Patiënte C, een 33-jarige schizofrene, verslaafde, 
dakloze, doofstomme prostituee had in de voor-
geschiedenis een opname in het kader van de Wet 
Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen 
(Wet Bopz). Tijdens een kortdurende detentie werd 
een positieve mantouxtest gevonden. De thoraxfoto 
bij de GGD vertoonde infiltratieve afwijkingen en 
ZN-onderzoek op sputum was positief. Ze wei-
gerde vrijwillige isolatie, waarna besloten werd tot 
gedwongen isolatie in het Erasmus MC. Spoedig 
volgde overplaatsing naar het Tuberculosecentrum 
Beatrixoord. Gelet op de psychiatrische en versla-
vingsproblematiek kon therapieontrouw verwacht 
worden en de rechter gaf een beschikking tot op-
neming ter isolatie. Bewaking was slechts aan het 
begin van de behandeling nodig. In tegenstelling tot 
een algemeen ziekenhuis heeft Beatrixoord wel de 
faciliteiten om tbc-patiënten met een complexe per-
soonlijkheidsstructuur langdurig intramuraal mul-
tidisciplinair te behandelen en te begeleiden, alhoe-
wel wat betreft de behandeling van haar chronische 
psychiatrische ziekte geen progressie is geboekt. De 
patiënte voltooide de 6 maanden tbc-behandeling 
onder de opgelegde maatregel evenwel zonder pro-
blemen. 

Bespreking
De Infectieziektenwet, en de nieuwe Wet publieke 
gezondheid, is bedoeld om de bevolking te be-
schermen tegen besmettelijke ziekten. Op grond 

van artikel 14 van de Infectieziektenwet en artikel 
31 van de Wet publieke gezondheid kan de burge-
meester een persoon ter isolatie in een ziekenhuis 
laten opnemen, wanneer deze lijdt aan een van de 
infectieziekten uit groep A (polio, pokken, ‘severe 
acute respiratory syndrome’) of aan bepaalde in-
fectieziekten uit groep B (difterie, febris recurrens, 
hondsdolheid, pest, tuberculose, virale hemorra- 
gische koorts of vlektyfus). Deze maatregel mag al-
leen worden toegepast indien er een ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid bestaat, dit gevaar niet op 
een andere manier kan worden afgewend en ge-
dwongen isolatie, gelet op het ingrijpende effect op 
het leven van het individu, gerechtvaardigd is, dat 
wil zeggen in verhouding staat tot het gevaar. 
In tegenstelling tot de oude Wet Bestrijding Infec-
tieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken uit 1928 
staan de Infectieziektenwet en de Wet publieke ge-
zondheid ook toe om patiënten bij wie een sterke 
verdenking bestaat op een van bovenstaande be-
smettelijke ziekten, en die vrijwillige medewerking 
aan diagnostiek weigeren, tijdens opname ter iso-
latie desnoods gedwongen te onderzoeken na een 
rechterlijke machtiging hiertoe. Dwangbehandeling 
voor tbc kan echter slechts toegepast worden op 
grond van de Wet op de Geneeskundige Behande-
lingsovereenkomst, als de patiënt wilsonbekwaam 
wordt verklaard en niet behandelen ernstig nadeel 
zou opleveren voor de patiënt.7 Dwangbehandeling 
voor tbc is aldus niet mogelijk ter bescherming van 
de volksgezondheid.8 Wel kan met een beroep op de 
Infectieziektenwet en de nieuwe Wet publieke ge-
zondheid transmissie van tbc worden beperkt rond 
patiënten met een besmettelijke vorm van tbc die 
zich niet aan isolatiemaatregelen houden, kan het 
aantal patiënten dat de behandeling zou afbreken 
worden verminderd en daarmee het aantal recidie-
ven worden verkleind, en kan het aantal patiënten 
worden verminderd dat door onregelmatige tuber-
culostatica-inname resistentie verwerft.
Bij de procedure voor gedwongen isolatie zijn ver-
schillende partijen betrokken. Wanneer een patiënt 
met een besmettelijke vorm van tbc zich tijdens 
de besmettelijke periode niet aan isolatieadviezen 
houdt, dient de behandelend arts contact op te ne-
men met de plaatselijke GGD. Artsen en sociaal-
verpleegkundigen van de afdeling Tuberculose-
bestrijding zullen in eerste instantie trachten de 
patiënt op te sporen en te motiveren tot vrijwillige 
isolatie en behandeling. Indien dit niet lukt en er 
door het gedrag van de patiënt een ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid bestaat, verzoekt de arts 
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tuberculosebestrijding schriftelijk en met argumen-
tatie de directeur van de GGD de burgemeester te 
adviseren de isolatiemaatregel op te leggen. Indien 
de burgemeester de beschikking tot opneming ter 
isolatie afgeeft, wordt deze, al dan niet na tussen-
komst van de politie, aan de patiënt overhandigd. 
De patiënt wordt daarop vervoerd naar het zieken-
huis dat is aangewezen de gedwongen isolatie uit te 
voeren. Indien dit ziekenhuis niet over een gesloten 
afdeling beschikt, wordt professionele bewaking in-
geschakeld. De officier van justitie wordt terstond 
op de hoogte gebracht en deze vraagt de rechter vor-
dering in te stellen voor een machtiging tot voort-
zetting van de gedwongen isolatie. Binnen 3 dagen 
nadat de officier van justitie de vordering bij de 
rechter heeft ingesteld, neemt deze, na de patiënt en 
diens toegewezen raadspersoon te hebben gehoord, 
een beschikking waartegen geen rechtsmiddel open 
staat. Wel kan de betrokkene de rechter verzoeken 
de maatregel op te heffen. Tijdens de gedwongen iso-
latie beoordeelt de behandelend specialist, in overleg 
met de arts tuberculosebestrijding van de GGD, of 
de maatregel kan worden opgeheven als het gevaar 
voor de volksgezondheid geweken is. De directeur 
van de GGD zal daartoe dan de burgemeester van 
de woonplaats van de patiënt adviseren.
Sinds 1999 zijn in Nederland circa 40 patiënten met 
een besmettelijke vorm van tbc gedwongen geïso-
leerd. Er is echter geen landelijke registratie, waar-
door de aantallen en de duur van deze opnames niet 

precies bekend zijn. Incidenteel is de maatregel opge-
legd aan patiënten bij wie een besmettelijke tbc werd 
vermoed, maar die vrijwillige diagnostiek weiger-
den. Vrijwel alle patiënten aan wie een gedwongen 
isolatiemaatregel werd opgelegd, hadden psychiatri-
sche ziektes, verslavingsproblemen, of beide. Deze 
achtergrond zou een rol moeten spelen bij de keuze 
voor het ziekenhuis waar de maatregel ten uitvoer 
wordt gelegd. In de situatie van een patiënt met een 
besmettelijke tbc en een psychiatrische aandoening, 
zoals patiënte C, is het de praktijk dat de opname 
op een somatische afdeling plaatsvindt, omdat daar 
adequate isolatievoorzieningen zijn. Een algemeen 
ziekenhuis is echter niet de meest ideale locatie voor 
een maandenlange opname in het geval van psy-
chiatrische of verslavingsproblematiek. Opname in 
een tuberculosecentrum verdient dan de voorkeur, 
vanwege de daar aanwezige expertise binnen het be-
handelteam, niet alleen op medisch, maar ook op 
het psychische en sociale vlak.
De geplande duur van de gedwongen isolatie van 
patiënt A met MDR-tbc van 18 maanden is aan-
zienlijk. De wet staat echter niet toe een patiënt op-
nieuw gedwongen te isoleren als deze na het ophef-
fen van de maatregel zich aan behandeling onttrekt 
en op dat moment niet meer besmettelijk is. In het 
geval van MDR-tbc is het potentiële risico van een 
verkeerde inschatting van de therapietrouw groter 
vergeleken met een goedgevoelige tuberculosestam.9 
Bovendien was het gedrag van patiënt A onvoorspel-

1. In Nederland worden per jaar ongeveer 3 tot 6 patiënten met tuberculose gedwongen opge-
nomen, omdat zij zich niet aan isolatiemaatregelen houden.

2. Vrijwel alle patiënten aan wie een gedwongen isolatiemaatregel werd opgelegd, hadden te-
vens psychiatrische ziektes, verslavingsproblemen, of beide.

3. Gedwongen isolatie dient pas te worden toegepast als alternatieven zijn uitgeput.

4. Voor de uitvoering van de maatregel zijn instituten nodig die daar speciaal voor zijn ingericht.

5. De duur van de opneming ter isolatie en de tussentijdse beoordeling door de rechter moeten 
een wettelijke grondslag krijgen, om Nederlandse wetgeving in overeenstemming te brengen 
met Europese wetgeving. 

Aanwijzingen voor de praktijk
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baar. Vanwege deze redenen werd besloten de ge-
dwongen opname te handhaven voor de volledige 
duur van de behandeling.
De casus van patiënt B illustreert het afbreken van 
een tuberculosebehandeling op het moment dat 
dwangmaatregelen ingetrokken worden. Volgens de 
Memorie van Toelichting kunnen bij de beoorde-
ling tot het opheffen van de gedwongen isolatie de 
specifieke omstandigheden van het geval betrok-
ken worden.10 Bij een reputatie van therapieontrouw 
kan het opheffen van de maatregel onverantwoord 
zijn, ook nadat de patiënt als niet meer besmettelijk 
wordt beschouwd. Strikt genomen is er dan geen 
sprake meer van een gedwongen isolatie, maar van 
een gedwongen opname. 
Met het oog op de rechtszekerheid heeft het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens in recente 
uitspraken over dwangisolatie meermaals aangege-
ven dat de voorwaarden voor vrijheidsbeneming en 
de consequenties van de toepassing ervan duidelijk 
gedefinieerd moeten zijn.11-14 In de Memorie van 
Toelichting blijft echter onduidelijk hoe over deze 
invulling wordt gedacht. Duidelijkheid op dit ge-
bied is gewenst.2,15 De strekking, ofwel de duur van 
de opneming ter isolatie, zou vooraf duidelijk om-
schreven moeten zijn en dient aan betrokkene be-
kend te worden gemaakt.16 Bovendien zou een tus-
sentijdse evaluatie door de rechter met betrekking 
tot de duur van de gedwongen opname een wette-
lijke grondslag moeten krijgen. Alleen bij patiënt A 
vond een tussentijdse beoordeling plaats vanwege 
zijn verzoek om de zitting van zijn asielaanvraag 
bij te wonen, wat door de rechter mogelijk werd ge-
maakt. Tevens werd hierbij besloten dat de patiënt 
in het ziekenhuis moest blijven om de behandeling 
af te maken.

Conclusie
Vrijwillige isolatie en een volledige tuberculosebehan-
deling verlopen vaak moeizaam bij patiënten die tot 
bepaalde risicogroepen behoren. Als alle redelijke al-
ternatieven uitgeput zijn, is een dwangmaatregel soms 
onvermijdelijk, waarbij de behandeling veel tijd, mens-
kracht en geld kost. Voor de uitvoering van de maat-
regel zijn instituten nodig die ingericht zijn op lang-
durige opname van patiënten met complexe medische, 
psychische en sociale problematiek. Tevens moet de 
Nederlandse wetgeving in overeenstemming gebracht 
worden met Europese wetgeving en jurisprudentie, 
waarbij met name de duur en de tussentijdse evaluatie 
van gedwongen isolaties een wettelijke basis krijgen.  
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