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Voorwoord
In 1665 werd Londen geteisterd door een verwoestende pestepi-
demie: The Great Plague. Naar schatting kwamen honderdduizend 
mensen om het leven – een vijfde van alle inwoners. Om de pest 
het hoofd te bieden werden quarantainemaatregelen afgekondigd 
voor inkomende schepen en mensen met ziektesymptomen 
werden in hun huizen opgesloten. Het is moeilijk vast te stellen 
hoe effectief de maatregelen waren. Zeker is dat ze nogal selectief 
werden toegepast. Al te strenge quarantainemaatregelen gingen 
ten koste van de handel, en er was juist geld nodig om de oorlog 
met Holland te financieren. Ook de isolatiemaatregelen riepen 
vragen op. Welgestelde families konden zich er makkelijker aan 
onttrekken dan minder fortuinlijke burgers. 
In een vlammend pamflet The shutting up infected houses, as it is 
practiced in England soberly debated (1) geschreven door een ano-
nieme auteur ten tijde van de epidemie, werd de verplichte 
isolatie van families in dichtgetimmerde (!) huizen sterk bekriti-
seerd. De auteur komt met uiteenlopende argumenten: de praktijk 
gaat in tegen mensenliefde, de maatregelen werken juist versprei-
ding van ziekte in de hand en ze beletten de wetenschap om meer 
te begrijpen van de bron van de besmetting. Het pamflet kan 
gezien worden als een heel vroege publicatie op het terrein van de 
ethiek van infectieziektebestrijding. (2) 
Opvallend genoeg heeft in de loop van de twintigste eeuw 
ethische reflectie in de klinische geneeskunde en zorg steeds meer 
aandacht gekregen, terwijl volksgezondheidsbeleid weinig moreel 
debat opriep – misschien met als uitzondering de vraag naar 
verplichte vaccinatie na de verschillende polio-epidemieën. Pas 
sinds een jaar of tien staat de ethiek van volksgezondheid 
nadrukkelijk op de agenda – niet alleen in Nederland, maar vooral 
ook internationaal.

Infectieziekten en de maatregelen die we als samenleving 
daartegen nemen, hebben bij uitstek een ethische dimensie. 
Mensen zijn sociale wezens, maar, het samenleven met anderen 
komt ter discussie te staan als er risico’s zijn op ernstige besmet-
telijke ziekten. De meest intieme contacten kunnen gevaar 
opleveren. In hoeverre mag verwacht worden van individuen dat 
zij zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat ze besmet 
worden dan wel anderen infecteren? Aan de andere kant roept het 
vragen op over de rol van de overheid en professionals in de 
infectieziektebestrijding: hoe ver moeten zij gaan om risico’s te 
reduceren? Wanneer zijn ingrijpende maatregelen geoorloofd? 
Deze kwesties zijn sterk verschillend van de ethische vragen die 
zich in de klinische zorg voordoen. In de kliniek staat meestal de 
individuele patiënt centraal: dient de medische zorg zijn of haar 
welzijn, en in hoeverre kan recht worden gedaan aan de keuzes en 
het persoonlijke leven van de patiënt? Infectieziektebestrijding is 
daarentegen ook een maatschappelijke activiteit, en daarin is het 
allerminst vanzelfsprekend dat de keuze van de individuele patiënt 
centraal staat: de gezondheid van anderen, soms zelfs van de 
samenleving als geheel is in het geding.

Sinds 2009 werkt het Centrum Infectieziektebestrijding van het 
RIVM samen met het Ethiek Instituut (Universiteit Utrecht) aan 
een ZonMW-onderzoeksproject over de rol van het schadebegin-
sel in de infectieziektebestrijding. Het schadebeginsel stelt dat het 

 legitiem is om de vrijheid van individuen te beperken om schade 
aan derden te voorkomen. Hoe bruikbaar is dat principe eigenlijk 
voor ethische kwesties in de praktijk van de hedendaagse 
infectieziektebestrijding? Als onderdeel van het project hebben we 
uiteenlopende cases geanalyseerd, samen met betrokken artsen 
infectieziektebestrijding, microbiologen, en verpleegkundigen. In 
deze speciale uitgave van het Infectieziekten Bulletin brengen we 
de casusbesprekingen bijeen. 

Reflectie op morele problemen, plichten en verantwoordelijkhe-
den in de praktijk is nodig om keuzes te rechtvaardigen: naar je 
zelf, naar collega’s en naar burgers. Dat geldt niet alleen in 
extreme situaties – zoals de London Great Plague – maar ook bij de 
dagelijkse grote en kleine kwesties. Idealiter analyseren professio-
nals dergelijke cases gezamenlijk, in een multidisciplinair overleg. 
De casusbesprekingen in deze bundel volgen een stappenplan dat 
structuur biedt voor zo’n moreel beraad. In samenwerking met 
GGD Midden-Nederland is op basis van dit stappenplan een 
trainingsaanbod ontwikkeld voor artsen, verpleegkundigen en 
andere specialisten in de infectieziektebestrijding om de ethische 
aspecten van hun werk te benoemen en keuzes helder te kunnen 
beargumenteren (ethiektraining@ggdmn.nl).

Wij willen alle professionals en collega’s bedanken die bereid 
waren om de kwesties te analyseren, die op het eerste gezicht 
soms eenvoudig en klein leken maar vaak onverwachte vragen 
opriepen. We zijn ZonMw erkentelijk voor de financiële steun voor 
het project. Een speciaal woord van dank is voor Babette Rump, 
arts infectieziektebestrijding bij GGD Midden- Nederland. Haar 
enthousiasme en engagement in het benoemen van ethische 
probleemsituaties binnen de publieke gezondheidszorg, vormden 
een belangrijke factor in het succes van deze reeks 
casusbesprekingen.

Marcel Verweij, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht
Jim van Steenbergen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM
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Bij ethische vragen in de klinische praktijk is de keuze van de 
patiënt zelf vaak doorslaggevend. In de infectieziektebestrijding is 
dit niet vanzelfsprekend en maatregelen ter voorkoming van 
besmetting kunnen nadelig zijn voor individuen. In bijzondere 
gevallen is dwang juridisch mogelijk, maar ook dan moet een 
ethische afweging gemaakt worden: is het moreel gerechtvaar-
digd om van die mogelijkheid gebruik te maken?

De bijdragen in deze bundel zijn steeds gebaseerd op een 
systematische bespreking door medewerkers van de Landelijke 
Coördinatie Infectieziektesbestrijding (LCI), direct betrokken 
GGD-artsen of -verpleegkundigen en ethici. De kwesties zijn 
geselecteerd uit vragen die vanuit de praktijk aan de LCI werden 
voorgelegd. Het gaat om uiteenlopende situaties, zoals het al dan 
niet testen van kinderen met vlekjes op het kinderdagverblijf, het 
voorkomen van introductie van mazelen op een vrije school, het 
opsporen van een prostituee in verband met een mogelijke 
hepatitis B-infectie. 

In de bespreking volgen we in grote lijnen de volgende systema-
tiek (zie schema op pagina 7). Na een presentatie van de casus 
formuleren we de centrale ethische kwestie: wat is het morele 
probleem? Meestal gaat het er om of een bepaalde interventie 
(het opsporen en/of waarschuwen van personen, het isoleren van 
een individu, het testen van kinderen) moreel gerechtvaardigd is. 
Vervolgens brengen we risico’s en handelingsopties in kaart en 
beoordelen we de noodzaak om in te grijpen. Overwegingen die al 
gemaakt worden in de dagelijkse praktijk, worden waar nodig 
expliciet gemaakt en in een ethisch perspectief geplaatst. De 
derde stap is het in kaart brengen en evalueren van de mogelijke 
bezwaren tegen voorgestelde interventies. De ethische afweging 
die daarna gemaakt moet worden is niet louter een afweging van 
voor- en nadelen, het is vooral ook een beoordeling van de 
verschillende plichten, rechten en verantwoordelijkheden van 
betrokkenen. Die morele normen kunnen de besmettingsrisico’s, 
en de voor- en nadelen van ingrijpen in een nieuw licht plaatsen 

(de stippellijnen in het schema). Idealiter leidt de afweging tot een 
goed beargumenteerde conclusie. Lastige ethische keuzen gaan 
echter vaak met onzekerheden gepaard. Het is daarom zinvol om 
juist ook die in kaart te brengen, en helder te verwoorden welke 
vragen overblijven. 

De casusbesprekingen zijn steeds retrospectief. Niet altijd zal de 
conclusie overeenkomen met wat er eerder in de praktijk werd 
besloten. Dat hoeft niet direct te betekenen dat die gemaakte 
keuze ‘onethisch’ is. Ethische vragen en antwoorden zijn nu 
eenmaal zelden zwart-wit. Verantwoorde besluitvorming kan 
meerdere goed onderbouwde keuzes toestaan. 
Het belangrijkste doel van de casusbesprekingen is om helder te 
krijgen voor welke keuze in een bepaalde situatie de sterkste 
argumenten gegeven kunnen worden, en te laten zien hoe 
ethische afwegingen daar systematisch bij kunnen worden 
betrokken. 

Ethische kwesties in de 
infectieziektebestrijding
M.F. Verweij, A. Krom, J.E. van Steenbergen

Epidemieën en uitbraken van infectieziekten stellen overheden, public health professionals en 
burgers voor ethische vragen. Ingrijpen kan noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te bescher-
men, maar mag dat ook ten koste gaan van het welzijn, de privacy of de vrijheid van individuen? 
Hoe ver moeten we gaan in het voorkomen van infecties - ook als dat betekent dat contact tussen 
mensen vermeden moet worden? Deze ethische vragen doen zich niet alleen voor tijdens een 
grootschalige uitbraak van een levensbedreigende infectie. Ook in de dagelijkse praktijk van infec-
tieziektebestrijding moeten artsen en verpleegkundigen dergelijke afwegingen maken. We hopen 
met de besprekingen in deze bundel duidelijk te maken dat een goede analyse van dergelijke morele 
problemen bijdraagt aan een verantwoorde besluitvorming. 

Wat is ethiek eigenlijk?
Ethiek is systematische reflectie op morele problemen en op 
de normen en waarden die daarin richtinggevend zijn. In de 
infectieziektebestrijding gaat het bijvoorbeeld om dilem-
ma’s rond vrijheidsbeperking van individuen. Wanneer is 
een besmettingsrisico groot genoeg om mensen te isoleren? 
Of om een inbreuk te maken op hun persoonlijke levens-
sfeer? Ethische reflectie is niet vrijblijvend. Het is gericht op 
het verantwoorden van soms ingrijpende beslissingen. 
Ethische oordelen zijn ook niet louter subjectief. Ze hebben 
de pretentie voor iedereen te gelden. Juist daarom is het 
noodzakelijk om in ethische discussies op zoek te gaan naar 
argumenten die ook voor anderen redelijkerwijs aanvaard-
baar zijn.
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STAPPENPLAN CASUSBESPREKING ETHIEK INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 

Wat is het morele probleem?

Inventarisatie van risico’s.

Hoe belangrijk is het om (de gevolgen van) infectie te voorkomen?

Welke handelingsopties staan open? 

 Beschrijving Evaluatie

 Beschrijving Evaluatie

 Beschrijving Evaluatie

Welke bezwaren zijn er tegen de mogelijke interventies?

Wat voor plichten, rechten, verantwoordelijkheden  
zijn relevant (professionals; overheid; burgers etc.)?

 
Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Conclusie + argumentatie

Wat voor vragen blijven over?

Welke concrete stappen zijn aangewezen?

E�ectiviteit

Selectie van 
maatregelen die 
het risico e
ectief 
kunnen beperken

Subsidiariteit

Van de e
ectieve 
maatregelen moet 
de minst ingrijpende 
worden gekozen

Proportionaliteit

Staat de minst 
ingrijpende 
maatregel in 
verhouding tot 
het doel?
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Vlekjes op het kinderdagverblijf
M.F. Verweij, B. Rump, A. Krom, M. van Dam, J.E. van Steenbergen

Op een kinderdagverblijf ontstaat onrust omdat een groeiend aantal kinderen vlekjes en 
bultjes krijgt. Drie van de in totaal 10 kinderen van één groep worden verdacht van een infectie 
met vijfde ziekte (parvovirus-B 19). Bij zwangere vrouwen kan parvovirus leiden tot intra-ute-
riene vruchtdood. Vier vrouwen, 3 leidsters en de moeder van één van de betrokken kinderen 
zijn op dat moment zwanger, allen tussen de 5 en 8 weken. Deze moeder is ook vaak aanwezig 
en betrokken bij de begeleiding van alle kinderen.

Om duidelijkheid te krijgen over de diagnose vijfde ziekte wordt 
vanuit het kinderdagverblijf aan de ouders van kinderen met 
huiduitslag gevraagd of zij een huisarts willen bezoeken. Alleen de 
zwangere moeder geeft hieraan gehoor. Haar huisarts vermoedt dat 
haar zoon inderdaad de vijfde ziekte heeft maar doet geen verder 
onderzoek. De arts infectieziektebestrijding van de GGD wordt nu 
geconsulteerd door het kinderdagverblijf. Deze arts constateert dat 
het exantheem van de kinderen niet bij een klassieke infectie van 
vijfde ziekte past, maar kan de diagnose zonder verder onderzoek 
niet uitsluiten en dit leidt tot nogal wat onzekerheid en onrust op 
het kinderdagverblijf. Besloten wordt de 4 zwangere vrouwen te 
onderzoeken op een reeds doorgemaakte parvovirusinfectie 
aangezien dit tot levenslange immuniteit leidt. Alleen de moeder 
blijkt nog niet eerder besmet te zijn geweest. Diagnostiek bij de 
moeder is nog niet mogelijk: als zij nog maar kort geleden is 
blootgesteld zal de test nog geen antistoffen aantonen. Pas 2 
weken na infectie kunnen IgM-antistoffen worden aangetoond. 
Aangezien de onrust bij haar nu groot is, stelt de arts infectieziekte-
bestrijding voor om alle kinderen met vlekjes uit te nodigen voor 
serologisch onderzoek.

Stap 1: De morele vraag
Een casus als deze roept de ethische vraag op of het aanvaardbaar 
is om een medische ingreep (namelijk bloed prikken voor 
diagnostiek) te verrichten bij kinderen terwijl ze daar zelf geen 
baat bij hebben. Het serologisch onderzoek dient immers primair 
het belang van de zwangere moeder.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Infectie met parvovirus leidt bij gezonde mensen zelden tot 
ernstige complicaties, maar het kan wel een risico vormen voor de 
zwangerschap. Een parvovirusinfectie gedurende de eerste 20 
weken van de zwangerschap kan leiden tot spontane abortus of 
intra-uteriene vruchtdood. (1) De mogelijkheden om die complica-
ties te voorkomen zijn beperkt: er is reden voor verhoogde 
waakzaamheid en regelmatig echografisch onderzoek. Bij 
complicaties (progressieve hydrops foetalis of ernstige foetale 
anemie) kan een intra-uteriene bloedtransfusie worden overwo-

gen, maar dit is zeker geen routine.
Als op dit kinderdagverblijf inderdaad vijfde ziekte speelt, is de 
kans reëel dat ook zwangere leidsters en (in mindere mate) 
moeders worden besmet. Ongeveer 35-45% van alle zwangere 
vrouwen heeft nog geen infectie doorgemaakt en is dus niet 
immuun. (2)
De hier waargenomen huiduitslag zou ook veroorzaakt kunnen 
worden door andere potentieel gevaarlijke infecties zoals rubella 
en mazelen, maar dat is niet plausibel aangezien de kinderen 
doorgaans zijn gevaccineerd en deze infecties zich ten tijde van de 
casus ook niet elders in de regio voordoen. Het ligt meer voor de 
hand dat er een andere onschuldige verwekker in het spel is. Is het 
nu noodzakelijk om dit te weten te komen? Dat hangt af van de 
handelingsopties.

Stel dat hier inderdaad het parvovirus heerst. In dit specifieke 
geval heeft het weinig zin om de moeder van het kinderdagverblijf 
te weren, omdat haar eigen zoon dan immers ook besmet is, of 
besmet zou kunnen worden. Er kan besloten worden om alleen 
het kind van de zwangere moeder te testen – de moeder zal 
immers wel toestemming geven. Echter, als de uitslag negatief is, 
kan niet uitgesloten worden dat andere kinderen wèl parvo 
hebben. Een optie die parallel kan worden gevolgd is dat de 
moeder (ook indirecte) contacten met het kinderdagverblijf 
vermijdt, en dat zij getest wordt zodra dat mogelijk is (na 
minimaal 2 weken). Geen van deze opties neemt op korte termijn 
de onrust weg. 
De wens om meer helderheid te krijgen, door middel van 
serologisch onderzoek bij de kinderen is dus wel begrijpelijk, maar 
ook àls er parvo heerst, zijn de mogelijkheden om ernstige 
gevolgen voor de zwangere moeder te voorkomen, beperkt. 
Daarentegen is de keuze om af te wachten, na alle onrust, ook 
moeilijk verdedigbaar.

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Zijn er eigenlijk bezwaren tegen serologisch onderzoek? Een 
bloedafname is niet risicovol; hoogstens belastend voor de 
kinderen en voor hun ouders. Misschien dat het bloedonderzoek 
gedaan kan worden met een eenvoudiger vingerprikje, maar die 
test is op dit moment nog niet gevalideerd. Belangrijke overwe-
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ging is echter dat de kinderen zelf geen baat hebben bij het 
onderzoek. Niettemin, als ouders instemmen met het serologisch 
onderzoek, dan is het, gezien de afwezigheid van risico’s voor de 
kinderen, wel gerechtvaardigd om het onderzoek te verrichten. 
Zolang er geen sprake is van overheidsdwang, is het aan ouders 
om te bepalen of een kleine ingreep wel of niet te belastend is.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden 

Op dit punt in de bespreking benadrukt de arts infectieziektebe-
strijding dat hij normaliter voldoende overredingskracht heeft om 
ouders in een situatie als deze over te halen. Zeker in deze situatie: 
jonge ouders zijn gevoelig voor het argument dat er een risico is 
voor iemands zwangerschap. 
Dat leidt tot een nieuwe discussie: is het eigenlijk wel terecht om 
die overtuigingskracht en het gezag als deskundige hier in te 
zetten, en de ouders over te halen hun kinderen te laten testen? 
De testuitslagen scheppen geen nieuwe mogelijkheden om 
zwangerschapscomplicaties te voorkomen en hebben geen 
voordeel voor de geteste personen zelf. Ook zonder zekerheid 
over de aard van de huiduitslag kan er gekozen worden voor 
verhoogde waakzaamheid in de begeleiding van de zwanger-
schap. Het serologisch onderzoek is vooral zinvol omdat het nu de 
zorgen bij de hulpleidster kan wegnemen: als er geen vijfde ziekte 
heerst, is zij gerustgesteld. Is dat een voldoende basis om een 
beroep te doen op medewerking van de andere ouders?

Voor een arts infectieziektebestrijding is het essentieel dat de 
adviezen en oordelen gezag en overtuigingskracht hebben. Dat 
gezag is nodig om - bij ernstige infectieziekten - het publiek te 
overtuigen om zich aan richtlijnen te houden, en daarmee de 
verspreiding van de verwekker (en daarmee morbiditeit en 
mortaliteit) te verminderen. Gezien het belang van die overtui-
gingskracht voor goede infectieziektebestrijding valt er iets voor te 
zeggen om niet al te makkelijk groepen mensen over te halen 
zichzelf of hun kind te laten testen, louter om onzekerheid bij 
anderen weg te nemen. Ook al is die onzekerheid voor de 
betrokken moeder erg vervelend. Daarbij is het ook van belang 
dat op kinderdagverblijven zeer geregeld meerdere kinderen 
(onschuldige) vlekjes zullen hebben. Als de arts nu oproept tot 
serologisch onderzoek, zullen leidsters en ouders bij de volgende 
vlekjesuitbraak des te sneller ongerust worden.

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie 

Serologisch onderzoek bij kinderen met vlekjes teneinde onrust 
weg te nemen bij derden is acceptabel als ouders er mee instem-
men. Artsen infectieziektebestrijding moeten in een situatie als 
deze terughoudend zijn in het overhalen van die ouders om mee 
te werken. Als daar niettemin voor gekozen wordt, is het wel 
belangrijk dat ook wordt uitgelegd dat onderzoek gedaan wordt 
om onrust weg te nemen, en dat er niet een onmiddellijk 
gezondheidsbelang speelt. 

Stap 6: Concrete maatregelen 
In dit geval werden de betrokken kinderen uitgenodigd voor 
serologisch onderzoek en de ouders van deze 3 kinderen gaven 
aan de oproep gehoor. Besloten werd om toch vingerprikbloed te 
gebruiken, ondanks de vragen die er op dat moment bestonden 
over de test. Vanzelfsprekend is een test op basis van een 
vingerprik minder belastend dan een bloedafname. Dat neemt 
echter niet weg dat terughoudendheid bij het overhalen van de 
ouders op z’n plaats is. Immers, de test werd vooral gedaan om 
onrust weg te nemen; hij was niet noodzakelijk om de zwangere 
moeder te beschermen tegen de gevolgen van eventuele infectie. 
Dit roept de algemene vraag op: hoe ver mag je als arts infectie-
ziektebestrijding gaan om onrust weg te nemen, als het wegne-
men van onrust geen (duidelijke) bijdrage levert aan het bestrijden 
van infectieziekten?
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Mogen gezinsleden van een 
mazelenpatiënt geweerd worden van 
school om introductie van de ziekte te 
voorkomen?
M.F. Verweij, E. de Coster, J. Klomp, L.D. Isken, A. Krom, J.E. van Steenbergen

Een zesjarig meisje blijkt na haar zomervakantiekamp in Frankrijk mazelen te hebben. Haar ouders 
hebben haar op antroposofische gronden niet tegen mazelen laten vaccineren. Ze heeft een eveneens 
ongevaccineerd broertje van 8. Hij is vooralsnog niet ziek en zal vanaf de volgende week weer naar 
school gaan. In dezelfde periode zijn er ook enkele gevallen van mazelen in Den Haag. Het is nog niet 
duidelijk of het om hetzelfde virustype gaat. Het zomerkamp blijkt mede door de moeder van de 2 
kinderen te zijn georganiseerd, maar zij is erg terughoudend in het verschaffen van meer informatie over 
het kamp, bijvoorbeeld uit welke landen en regio’s de kinderen kwamen. Het broertje gaat naar een Vrije 
School, waar hoogstens tweederde van de kinderen is gevaccineerd. Aangenomen mag worden dat veel 
ouders van kinderen op deze school er nadrukkelijk voor hebben gekozen om hun kinderen niet te 
vaccineren. De arts infectieziektebestrijding overweegt om te adviseren het broertje gedurende de 
incubatieperiode thuis te houden, en zo te voorkomen dat hij mazelen op school introduceert. 

Stap 1: De morele vraag
Een ethische vraag die zich in een situatie als deze voordoet is in 
hoeverre de arts infectieziektebestrijding nadrukkelijk moet 
ingrijpen, gegeven het feit dat sommige antroposofische ouders er 
voor kiezen om hun kinderen niet tegen mazelen te beschermen. 
Dat hangt mede af van hoe groot het risico is op ernstige compli-
caties en welke andere handelingsopties openstaan.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties 

Mazelen is een zeer besmettelijke, ernstige aandoening. Ernstige 
complicaties zijn pneumonie en encefalitis. Mortaliteit in ontwik-
kelde landen is 1 op 1000 gemelde gevallen. Op het werkelijke 
aantal zieke kinderen is de mortaliteit in rijke landen wellicht lager. 
In ontwikkelingslanden sterft 5 tot 10% van alle besmette 
kinderen. (1) Vaccinatie biedt effectieve, maar geen perfecte 
bescherming: bij ongeveer 5% van de kinderen die na hun eerste 
levensjaar worden gevaccineerd, wordt geen seroconversie 
gevonden. (2) Dat betekent dat tijdens een grote mazelenuitbraak 
ook gevaccineerde kinderen ziek kunnen worden. 
Om besmetting te voorkomen staan verschillende handelingsop-
ties open. Een van de stappen is om het broertje - ook al is hij niet 
ziek - voor de zekerheid voorlopig (1 à 2 weken) thuis te houden. 
Dat betekent aan de ouders adviseren om hun kind niet naar 
school te laten gaan. Het advies kan ook met klem gegeven 
worden, waarbij bijvoorbeeld de school wordt gevraagd het advies 

te ondersteunen. (De optie om het kind pas thuis te houden indien 
het zich onwel zou voelen is niet aan de orde: kinderen kunnen al 
besmettelijk zijn 4 dagen voordat symptomen optreden.) 
Daarnaast is het een mogelijkheid om via de school alle ouders te 
benaderen met een extra vaccinatieaanbod. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Het voorstel om het broertje thuis te houden is niet zonder 
bezwaren. Voor een kind van 8 jaar geldt natuurlijk de leerplicht. 
Daarbij kan het vervelend zijn om juist de eerste weken na de 
zomervakantie - misschien in een nieuwe groep - te missen. Voor 
de ouders kan het betekenen dat een van hen overdag bij het kind 
moet blijven. Daarbij is het verder maar de vraag óf het jongetje 
wel besmettelijk is of zal worden. Het doen van een vrijwillig 
vaccinatieaanbod laat geen bezwaren zien, al leert de ervaring dat 
hiervan meestal weinig gebruik wordt gemaakt.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

Een andere overweging is dat de (antroposofische) ouders van 
andere kinderen hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor het
beschermen van hun kind. Een aantal van hen heeft er voor 
gekozen om hun kinderen niet te vaccineren. Daarmee lijken ze
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ook de bijbehorende risico’s te aanvaarden. Kan dat reden zijn 
voor de GGD om minder actief op te treden?
Verschillende argumenten pleiten er sterk voor om wel actief op te 
treden. In de eerste plaats kunnen ook de gevaccineerde kinderen 
besmet worden, met name als zij nog geen boostervaccinatie 
hebben gekregen. Dit is individuele ziektelast, met kans op 
verdere verspreiding buiten de school. Als gevaccineerde kinderen 
toch mazelen krijgen, kan dat bovendien ten koste gaan van het 
vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Een tweede argument is dat weliswaar antroposofische ouders 
afzien van vaccinatie maar dat het gaat om de gezondheid van 
hun kinderen die deze keuze niet zelf maken. Verplichte vaccinatie 
is niet aan de orde, maar het is op z’n minst redelijk om ouders de 
kans te geven om - gegeven het acute risico - alsnog te kiezen 
voor vaccinatie. Door de moeder van het broertje te adviseren 
haar kind thuis te houden, kan bovendien het risico op een 
uitbraak verder verkleind en mogelijk weggenomen worden.

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

Kortom, het gegeven dat in antroposofische kringen ouders vaker 
afzien van vaccinatie - en daarmee een keuze maken waarvoor zij 
zelf verantwoordelijkheid dragen - is nog geen reden voor de GGD 
om terughoudend te zijn in het voorkomen van mazeleninfecties. 
In deze casus is het dan ook zinvol om de moeder te adviseren om 
haar (nog) niet zieke kind 10 dagen thuis te houden. De moeder 
kan daarbij op de risico’s voor andere kinderen - gevaccineerd en 

ongevaccineerd - worden gewezen. Met de school moet eventueel 
besproken worden hoe te handelen als dit advies niet wordt 
opgevolgd. Via de school kan een extra vaccinatie tegen mazelen 
worden aangeboden aan ongevaccineerde kinderen en eventueel 
zelfs aan kinderen die pas één keer gevaccineerd zijn. Voor het 
broertje is het vervelend om de eerste weken op school te missen, 
maar het is in de eerste plaats aan de school en de ouders om die 
problemen te verzachten. 

Stap 6: Concrete maatregelen
In deze situatie is de moeder inderdaad verzocht haar zoon thuis 
te houden, en zijn andere ouders, via de school gewezen op de 
mogelijkheid om hun kinderen alsnog te laten vaccineren. Er zijn 
verder geen afspraken gemaakt met de school hoe te handelen als 
de moeder het verzoek niet zou opvolgen. Het broertje is 
uiteindelijk niet thuisgebleven, maar heeft ook geen mazelen 
gekregen. 
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Bijtende katten op Schiphol
M.F. Verweij, A.J.M.M. Oomen, O.F.J. Stenvers, A. Krom,  J.E. van Steenbergen

Op Schiphol wordt een douanebeambte gekrabd en gebeten door enkele jonge katjes die illegaal zijn 
geïmporteerd uit Egypte. In eerste instantie worden gezondheidszorgen weggenomen door de medi-
sche dienst op Schiphol. Een dag later ontstaat meer ongerustheid over het risico op rabiës, en wordt er 
melding van het incident gemaakt bij de GGD. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de precieze 
herkomst van de 8 katten en over de eigenaar, die inmiddels al wel afstand heeft gedaan van de katten. 
Volgens de standaardprocedure worden illegaal geïmporteerde dieren waarvan de vaccinatiestatus 
onbekend is, 6 maanden in quarantaine geplaatst: ze worden behandeld als rabiësverdacht. Dat zal ook 
hier gebeuren. De douanebeambte blijkt, ondanks dat zij latex handschoenen droeg, tot bloedens toe 
gekrabd en gebeten te zijn. Zij zou dus blootgesteld kunnen zijn als een of meerdere katten geïnfec-
teerd is. Er wordt met haar gesproken over postexpositieprofylaxe (vaccinatie tegen rabiës en MARIG) 
maar daar ziet ze van af: haar indruk is dat het risico erg klein is. Bovendien wil ze vanwege een zwan-
gerschapswens geen prikken of andere medische behandelingen die niet echt noodzakelijk zijn.

Stap 1: De morele vraag
De casus roept een aantal ethische vragen op. Niet alleen omdat 
de beambte wil afzien van de geadviseerde profylaxe, maar ook 
omdat overwogen zou kunnen worden om de dieren te doden, 
om direct te kunnen onderzoeken of er sprake is van blootstelling 
aan rabiës. In concreto kunnen we de vraag stellen: wat moet er 
gebeuren als een douanebeambte door een ‘illegale’ kat gebeten 
wordt en vervolgens het aanbod van postexpositieprofylaxe 
weigert?

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Rabiës is een ziekte die, indien niet tijdig (profylactisch) behan-
deld, tot zeer ernstige complicaties leidt waar de patiënt uiteinde-
lijk aan overlijdt. Er zijn wereldwijd maar enkele gevallen bekend 
van patiënten die een rabiësinfectie hebben overleefd. In 
Nederland is de ziekte zeldzaam (2 gevallen in de afgelopen 20 
jaar), wereldwijd zijn er ongeveer 55.000 doden per jaar.
De kans dat deze beambte inderdaad besmet is, wordt bepaald 
door de kans dat een van de katten hondsdol was, en vervolgens 
de kans dat de beet tot overdracht zou kunnen leiden. De eerste 
vraag - of de dieren mogelijk besmet zijn - kan op verschillende 
manieren beantwoord worden. Om import van rabiës te voorko-
men volgt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
vaste procedures voor de omgang met dieren die het land worden 
ingebracht. In dit specifieke geval van illegaal uit Egypte geïmpor-
teerde katten met een niet aantoonbare vaccinatiestatus, worden 
de dieren zonder meer beschouwd als rabiësverdacht. Vanuit 
public healthgezichtspunt echter, kan een risicoinschatting 
gemaakt worden die anders uitvalt. Veel hangt af van de precieze 
herkomst van de katten: de kans dat raskatten hondsdol zijn is 
bijvoorbeeld minimaal. In dit geval is echter alleen iets bekend 

over de leeftijd van de katten: ze zijn hoogstens enkele maanden 
oud. De kans dat zij in die korte tijdspanne blootgesteld zijn aan 
rabiës, en ook nog besmettelijk zijn geworden, is opnieuw heel 
klein. 
De aard van de verwondingen daarentegen, is wel duidelijk en 
eenduidig. Een beet door de huid of een krab, leidend tot 
bloeding, wordt gezien als een type III-verwonding, die zonder 
meer voldoende is voor overdracht van het virus - als het dier 
besmettelijk is. 
Kortom, op basis van een risicoinschatting is de kans dat de 
beambte is blootgesteld zeer klein. Uitgaande van de uitgangs-
punten van NVWA zijn de katten echter rabiësverdacht, en moet 
met de mogelijkheid van blootstelling rekening worden gehouden. 
Ook al is strikt genomen de kans op infectie heel klein, met tijdige 
interventie en profylaxe kan fatale ziekte worden voorkomen.
Verschillende handelingsopties staan open. 
1. De katten worden gedurende enige tijd geobserveerd. Zodra 

een van de katten symptomen heeft die op rabiës wijzen, 
wordt gestart met profylactische behandeling van de beambte 
(vaccinatie en MARIG). Voor zover bekend kan een rabiësinfec-
tie niet asymptomatisch verlopen. Symptomen doen zich 
normaliter voor binnen 2 weken na infectie.

2. De beambte wordt direct vaccinatie en MARIG aangeboden; 
indien zij dit liever niet heeft, kan nader worden aangedrongen. 
Tegelijkertijd worden de katten geobserveerd, zodat, wanneer 
binnen 2 weken geen symptomen optreden, de beambte kan 
stoppen met de vaccinaties.

3. De katten worden direct onderzocht op rabiës, en er wordt 
alleen gestart met profylaxe als er rabiëspathologie wordt 
gevonden. Rabiës kan echter alleen worden vastgesteld door 
pathologisch onderzoek van de hersenen. De katten moeten 
dan eerst worden geëuthanaseerd.

4. Strikt genomen kan ook besloten worden om gezien het kleine 
risico geen verdere stappen te ondernemen. Maar omdat de 
katten toch al in quarantaine worden gehouden, ligt het voor 
de hand om ze in ieder geval voor enige tijd te observeren.



 Speciale uitgave Infectieziekten Bulletin | 13

Ethiek in de infectieziektebestrijding

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Direct starten met profylaxe lijkt de meest veilige optie als het 
gaat om maximale bescherming van de beambte. Er zijn echter 
verschillende bezwaren. In de eerste plaats is duidelijk dat de 
vrouw zelf liever afziet van behandeling als het risico toch heel 
klein is. In de praktijk zal een arts infectieziektebestrijding haar 
meestal wel kunnen overtuigen door te wijzen op de ernst van de 
ziekte. Maar ook al wordt ze overtuigd, het kan wel tot onrust en 
onzekerheid leiden: was het gezien haar zwangerschapswens wel 
een verstandige keuze?
Er zijn ook andere argumenten tegen het direct starten met 
profylaxe. Een eerste overweging is dat vaccinatie en MARIG niet 
te snel moeten worden ingezet als de kans op rabiësinfectie 
minimaal is. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten van de 
behandeling; MARIG is ook relatief schaars, en moet daarom op 
grond van een heldere risico-inschatting worden voorgeschreven. 
Een tweede punt is dat bij behandeling met MARIG, een bloedpro-
duct, transmissie van de ziekte van Creutzfeld-Jakob of sommige 
andere infecties niet geheel is uit te sluiten. Het risico is (opnieuw) 
extreem klein, maar kan niet uitgesloten worden. Afgezien van 
deze specifieke risico’s kan rabiësvaccinatie - net als veel andere 
vaccins - tot een koortsreactie leiden, en dat is reden er terughou-
dend mee te zijn tijdens de zwangerschap: alleen vaccineren als 
het echt nodig is. 
Een nadeel van de eerste optie, 2 weken observatie van de katten, 
is dat er mogelijk te veel tijd wordt verloren voor een goede 
profylaxe. Behandeling binnen 2 weken na daadwerkelijke 
blootstelling zal normaliter volstaan, maar het kan zijn dat in dit 
specifieke geval de incubatietijd voor de vrouw heel kort is. Ook 
die kans is echter weer heel klein, vooral gezien de plaats van de 
verwondingen: op handen en armen, niet in het gezicht.
Het belangrijkste bezwaar tegen onderzoek naar rabiëspathologie 
is dat 8 katten worden gedood. Dat mensen zorg behoren te 
dragen voor het leven en welzijn van (huis)dieren is een morele 
opvatting die breed gedeeld wordt en ook wettelijk verankerd is. 
Toch is het niet vanzelfsprekend dat deze optie voor de dieren de 
slechtste is. Als de katten blijven leven zullen ze in ieder geval 6 
maanden in quarantaine moeten blijven. Afhankelijk van de 
omstandigheden van de quarantaine, en de aard van het dier kan 
dat juist zeer belastend zijn voor hun welzijn. Euthanasie is dan 
een minder groot probleem, en heeft misschien zelfs de voorkeur. 
Voor de jonge katten, die nauwelijks andere omstandigheden 
gewend zullen zijn, en misschien ook samen kunnen worden 
gehuisvest, is de quarantaine echter wellicht acceptabel.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De arts van het RIVM die in een geval als dit advies moet geven, 
heeft als primaire verantwoordelijkheid om ernstige infecties te 
voorkomen. Tot die verantwoordelijkheid kan ook horen het 
proberen te overtuigen van de vrouw dat profylactische behande-
ling noodzakelijk is. Het is echter zeer de vraag of behandeling 
echt noodzakelijk is. Verschillende factoren maken het lastig om 

tot een verantwoorde beslissing te komen. De risico’s (blootstel-
ling; de mogelijk korte incubatietijd; potentiële bijwerkingen van 
MARIG) zijn zonder uitzondering zeer klein, maar niet helemaal te 
verwaarlozen. Tegelijkertijd moet zorgvuldig worden omgespron-
gen met een relatief schaarse en kostbare medische behandeling. 
Daarnaast is bescherming van het leven en welzijn van de katten 
een relevante morele overweging die in de argumentatie een rol 
moet spelen. 

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

Aan de verschillende overwegingen kan recht gedaan worden door 
te besluiten eerst de katten te observeren en pas te starten met 
profylaxe als een van de katten symptomen van rabiës vertoont. 
Deze optie doet recht aan de bescherming van de katten en er 
wordt zorgvuldig met vaccinatie en MARIG omgegaan. Het risico 
op rabiës wordt bovendien serieus genomen, maar niet overdre-
ven. Als echter verwacht wordt dat de (verplichte) quarantaine 
voor de dieren belastend is, verdient de laatste optie de voorkeur: 
euthanasie en direct onderzoek op rabiës.

Stap 6: Concrete maatregelen
In werkelijkheid was de casus nog veel complexer en onduidelijker 
dan hier werd beschreven. Er waren verschillende beambten 
verwond; er werd niet direct melding bij het RIVM gedaan, er 
kwamen echter wel vragen en meldingen vanuit andere bronnen: 
de NVWA, de GGD (na een melding door de douane), een huisarts 
en een apotheek van een van de betrokken beambten. Na de 
aanvankelijke relativerende reactie werd uiteindelijk in overleg 
met de NVWA en het RIVM besloten tot volledige profylactische 
behandeling (vaccinatie en MARIG), met instemming van de 
betrokken douaniers. 

Hoe verdedigbaar het voorgestelde beleid ook is, er blijven vragen 
over. Als pas met profylaxe was gestart als een van de katten 
symptomen van rabiës had vertoond, dan was er meer onzeker-
heid ontstaan over de effectiviteit van de behandeling. De kans op 
ziekte was zeer klein, wellicht bijna verwaarloosbaar, maar de 
gevolgen voor de vrouw zouden desastreus kunnen zijn. 
Het is lastig om met dergelijke, bijna verwaarloosbare risico’s om 
te gaan als ze een concrete persoon betreffen. Dat probleem zal er 
overigens veel minder zijn voor een bedrijfsarts die eerder een 
voorzorgsbenadering kiest en daarom misschien direct tot 
profylaxe zal willen overgaan. Ook de bedrijfsarts zal echter eerst 
de beambte moeten overtuigen van het belang van profylaxe. De 
arts infectieziektebestrijding is echter nu verantwoordelijk voor 
het beleid, en hij of zij hoeft de bedrijfsgeneeskundige voorzorgs-
benadering niet over te nemen. Natuurlijk moet wel worden 
voorkomen dat de betrokken douanier in grote onzekerheid komt 
omdat zij verschillende geluiden hoort van verschillende profes-
sionals. In zo’n geval is het begrijpelijk en redelijk dat de arts 
infectieziektebestrijding alsnog kiest voor een van de andere 
opties (euthanasie en onderzoek van de katten, of alsnog 
postexpositieprofylaxe). Het gegeven dat in de bedrijfsgenees-
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kunde een voorzorgsbenadering centraal staat en in de infectie-
ziektebestrijding een risicobenadering, is een algemene kwestie 
die om een meer omvattende analyse  vraagt.
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Een callgirl met hepatitis B?

M.F. Verweij, S. van Bergen, B.J. Bos, A. Krom, J.E. van Steenbergen

De GGD Hart voor Brabant krijgt een melding van een acute hepatitis B-infectie bij een alleen-
staande, 40-jarige man die bij zijn ouders woont. De anamnese bevat slechts 1 aanwijzing voor een 
potentiële bron: een callgirl uit Litouwen, die hier in Nederland werkt via een escortbureau. De man 
heeft al vaker van haar diensten gebruik gemaakt, maar hij stelt dat hij steeds alleen onbeschermde 
orale seks met haar heeft gehad. Overdracht van hepatitis B via de orale route is beschreven bij 
mensen met een zeer hoge viral load. (1, 2, 3). Hoewel dit geen voor de hand liggende transmissie-
route is, wil de GGD via de soa-afdeling de potentiële bron onderzoeken op hepatitis B. De klant 
lijkt niet bereid om zelf (via het escortbureau) contact te zoeken met de prostituee en haar te 
informeren dat de GGD haar zou willen testen. Zijn verhaal roept nogal wat vragen op. Heeft hij 
echt geen andere onbeschermde seksuele contacten gehad? En is er werkelijk alleen sprake ge-
weest van onbeschermde orale seks? De soaverpleegkundige zoekt contact met het escortbureau. 
Met het oog op privacy noemt de verpleegkundige geen namen. Het escortbureau is vooralsnog 
weinig coöperatief en het contact levert dan ook niet meer op dan de bevestiging door het bureau 
dat de dames voor wie bemiddeld wordt ‘waarschijnlijk wel gevaccineerd’ zijn.

Stap 1: De morele vraag
De centrale vraag is in hoeverre actie ondernomen moet worden 
om de identiteit van de prostituee te achterhalen, ook al zal dat 
ten koste van haar privacy gaan, terwijl het onzeker is of de klant 
wel de waarheid heeft gesproken.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Hepatitis B is een potentieel gevaarlijke infectie die niet alleen tot 
acute ziekte kan leiden, maar ook tot chronisch dragerschap, 
waardoor weer veel andere mensen besmet kunnen worden. Een 
chronische infectie leidt na tientallen jaren in 15-25% van de 
patiënten tot ernstige complicaties, met name levercirrose en 
hepatocellulair carcinoom, die uiteindelijk ook tot de dood 
kunnen leiden. (4) Indien het verhaal van de man klopt, en hij de 
infectie heeft opgelopen via orale seks met deze prostituee, zou 
dit betekenen dat de vrouw een zeer hoge viral load heeft en dus 
zeer besmettelijk is. Gezien haar beroep is er dan een zeer grote 
kans op verspreiding van het virus. Daarnaast zijn er tegenwoordig 
goede resultaten van de behandeling van chronische infecties, 
waardoor de kansen op levercirrose en carcinoom sterk geredu-
ceerd kunnen worden. De prostituee zou dus ook zelf baat bij 
opsporing kunnen hebben.
Als de vrouw getraceerd wordt en ze is inderdaad zeer besmette-
lijk, kan de burgemeester een verbod opleggen om beroepsmatige 
werkzaamheden te verrichten (artikel 38, Wet publieke gezond-
heid). Dit is in de casus nog niet aan de orde; in eerste instantie is 
er reden om de vrouw op te sporen en onderzoek te doen in haar 
eigen belang (reduceren kans op ernstige ziekte) en dat van 

potentiële klanten (reduceren besmettelijkheid). 
Drie mogelijkheden doen zich voor om in te grijpen: 
1. Het opsporen van de prostituee via het escortbureau, hetgeen 

betekent dat de werknaam waaronder zij bij haar klanten 
bekend staat doorgegeven moet worden. 

2. De cliënt toch overhalen  haar opnieuw uit te nodigen met het 
verzoek contact op te nemen met de GGD.

3. Een  heel andere mogelijkheid, is om af te zien van actief 
opsporen, en alleen het bureau te informeren dat één van de 
prostituees mogelijk risico heeft gelopen en wellicht een bron 
is. Ook kan haar werknaam bij de soapoli’s worden genoemd, 
voor het geval dat zij zich daar zou melden; het is echter niet 
vanzelfsprekend dat ze daar dezelfde naam zou gebruiken. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Indien er voor wordt gekozen om via het escortbureau de 
identiteit van de vrouw te achterhalen, is haar privacy en die van 
haar klant in het geding. Immers, het bureau zal moeten worden 
verteld dat zij contact heeft gehad met een man die een seksueel 
overdraagbare aandoening heeft. Medische informatie wordt bij 
uitstek gezien als iets wat tot de privésfeer behoort, en zeker voor 
zorgverleners geldt dat zij dergelijke informatie niet met anderen 
moeten delen. De inbreuk op de privacy van de callgirl is op zich 
beperkt: dat zij mogelijk is blootgesteld aan en/of bron is voor een 
seksueel overdraagbare aandoening is immers een risico dat in de 
prostitutie algemeen bekend is. Het prijsgeven van die informatie 
kan echter wel nadelige gevolgen voor de vrouw hebben, 
bijvoorbeeld omdat het escortbureau zou kunnen besluiten niet 
meer van haar diensten gebruik te maken; indien er een pooier in 
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het spel is zou dat haar nog verder in een moeilijke situatie kunnen 
brengen. Ook is het niet zeker of de klant de waarheid sprak, en of 
hij wel via haar besmet is. 
In geval het bureau wel meewerkt en de identiteit van de vrouw 
prijsgeeft, of haar het verzoek overbrengt om contact op te nemen 
met de GGD, dan is er een enigszins problematisch maar ook niet 
helemaal onwenselijk neveneffect. De vrouw zal mogelijk druk 
ervaren om mee te werken met de GGD, om zo (hopelijk) richting 
het bureau haar naam te zuiveren. 

Al deze gevolgen kunnen vermeden worden als de vrouw via de 
klant bereikt kan worden. Dat betekent dat hij haar opnieuw via 
het bureau moet ‘bestellen’, en haar vervolgens het verzoek van 
de GGD overbrengen. In eerste instantie bleek de man niet bereid 
daar aan mee te werken. Kan meer druk op hem worden uitgeoe-
fend? Enige overredingskracht is wel op z’n plaats, bijvoorbeeld in 
de vorm van een moreel appèl: als de man niet meewerkt dan 
moet er gekozen worden voor een alternatief dat nadelig kan zijn 
voor de prostituee. Soaverpleegkundigen zullen echter terughou-
dend zijn met aandringen: het is de bedoeling dat de man niet 
wordt afgeschrikt en ook in de toekomst de weg naar de GGD 
weet te vinden.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

Als het verhaal van de man klopt en de prostituee mogelijk een 
zeer hoge viral load heeft, is dat een belangrijke zorg voor de GGD. 
Immers, het zou betekenen dat ook andere klanten besmet 
kunnen raken met hepatitis B bij handelingen waarvan over het 
algemeen wordt uitgegaan dat ze veilig zijn. Gegeven dat risico 
heeft de GGD reden om de vrouw actief te proberen op te sporen, 
en haar eventueel te testen. Daarmee vervalt de derde mogelijk-
heid van het afzien van actief opsporen.
Het grootste probleem, schending van de privacy van de prosti-
tuee, wordt vermeden als de klant haar opnieuw uitnodigt en 
inlicht. (Als hij dat louter op verzoek van de GGD doet en niet om 
van haar diensten gebruik te maken, is het overigens fair dat de 
eventuele kosten gedragen worden door de GGD!) Toch is deze 
optie niet helemaal bevredigend omdat de GGD de cruciale 
stappen – het benaderen van de vrouw – in handen van de klant 
legt. Er waren al vragen over de betrouwbaarheid van het verhaal 
van de man. Voor deze optie kan dus eigenlijk alleen maar 
gekozen worden als de soaverpleegkundige, na opnieuw overleg, 
er op kan vertrouwen dat de man de callgirl ook echt zal 
informeren. 

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

Het verdient de voorkeur om alsnog een moreel appèl te doen op 
de klant, opdat hij de prostituee waarschuwt. Op die manier wordt 
de inbreuk op privacy van de prostituee vermeden. Deze aanpak is 
echter alleen zinvol als de soaverpleegkundige er ook voldoende 
op kan vertrouwen dat de man dit zal doen. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan lijkt nader contact via het escortbureau de enige 

weg te zijn. 
Deze laatste conclusie blijft overigens met onzekerheden 
omgeven. Als de verpleegkundige uiteindelijk toch niet gelooft dat 
de man echt zal meewerken, waarom zou ze dan wel de rest van 
zijn verhaal – met de implicatie dat de prostituee zeer besmettelijk 
is – geloven? En is er dan nog voldoende grondslag om via het 
bureau contact met haar te zoeken?

Het opsporen van de vrouw via het escortbureau kan ook tot 
nieuwe problemen leiden. Wat als het bureau niet wil meewerken? 
Moet er met juridische stappen gedreigd worden? Gegeven alle 
eerder genoemde onzekerheden en het ontbreken van een tweede 
geval van besmetting dat mogelijk tot dezelfde prostituee kan 
worden herleid, is de grondslag voor dwang niet sterk.

Stap 6: Concrete maatregelen
In werkelijkheid is – zonder succes - geprobeerd de klant er van te 
overtuigen dat hij de prostituee informeert. Hier houden de 
wettelijke mogelijkheden in deze casus op, voor zover ze gericht 
zijn op de klant. De Wet publieke gezondheid biedt meer opties 
die gericht zijn op de prostituee. Er is dan ook nogmaals contact 
gelegd met het escortbureau. Het bureau verstrekt nu meer 
informatie: de prostituees voor wie het bureau bemiddelt komen 
bij een GGD in een andere regio voor periodiek soaonderzoek en 
hepatitis B-vaccinaties. De soaverpleegkundige belt haar collega 
bij deze GGD. Het blijkt dat de prostituee in kwestie daar onder 
haar werknaam bekend is en dat ze volledig is gevaccineerd tegen 
hepatitis B. Ze heeft ook recent soaonderzoek laten doen. Dat lijkt 
dus een goede afloop. Zekerheid is er overigens nog niet omdat 
het feit dat zij gevaccineerd is niet uitsluit dat ze toch drager is. 
Verder onderzoek was dus nog denkbaar.
Tenslotte, was dit overleg, buiten medeweten van de prostituee, 
niet ook een inbreuk op haar privacy? Dat hoeft niet zo te zijn. 
Strikt genomen is de identiteit van de call girl voor de direct 
betrokken verpleegkundige in deze casus onbekend gebleven. Het 
directe overleg heeft de prostituee bovendien voor grotere 
privacyproblemen behoed.
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Hepatitis B-preventie na de vliegramp
M.F. Verweij, R. Appels, R. Riesmeijer, A. Krom, J.E. van Steenbergen 

Op 25 februari 2009 crashte een passagiersvliegtuig van Turkish Airlines vlak voor de landing op 
Schiphol. Het toestel had 125 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Negen personen overle-
den, 120 raakten gewond. (1) De ernstig gewonden onder hen hadden botbreuken, hersenschuddin-
gen en open wonden; ze werden behandeld in 11 ziekenhuizen en 2 traumacentra. De dag na het 
ongeval sprak een van de slachtoffers bij zijn arts zijn zorg uit over het feit dat er na de crash overal 
bloed lag in het vliegtuig: zou dat misschien tot besmettingen kunnen leiden? Bij navraag bleek dat er 
inderdaad veel bloed lag, en dat passagiers met wonden over elkaar heen waren gekropen. Binnen 
het scala aan mogelijkheden van infectierisico’s werd vooral aan besmetting met hepatitis B gedacht. 
In Turkije is hepatitis B endemisch, en waarschijnlijk was een relatief groot aantal van de passagiers 
van Turkse herkomst. Passagiers die in aanraking met bloed van anderen zijn gekomen, zouden tegen 
infectie kunnen worden beschermd door postexpositievaccinatie. Zo’n interventie is echter niet 
gebruikelijk bij rampen of ongelukken. 

Stap 1: De morele vraag
Moet aan slachtoffers van de vliegramp postexpositievaccinatie 
tegen hepatitis B worden aangeboden? Het gaat om een ogen-
schijnlijk klein risico, dat in contrast staat tot de ramp die de 
slachtoffers hebben meegemaakt. Men zou kunnen redeneren dat 
de slachtoffers hier niet ook nog mee belast moeten worden, 
maar evengoed kan gesteld worden dat het onjuist is om hen een 
effectieve bescherming tegen hepatitis B te ontzeggen.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties.

Hepatitis B is een ernstige infectie die kan leiden tot acute 
hepatitis en tot chronisch dragerschap, dat op zich weer kan leiden 
tot levermaligniteiten en ernstige levercirrose.  De prevalentie van 
hepatitis B-dragerschap in Turkije wordt geschat op 2-5%. (2) 
Aannemende dat een groot aantal passagiers van Turkse herkomst 
is, mogelijk ook uit gebieden waar de prevalentie relatief hoog is, 
is het redelijk om te veronderstellen dat enkele passagiers 
HBsAg-positief waren. Mogelijk zijn slachtoffers met open 
wonden in aanraking geweest met het bloed van anderen – en die 
anderen zouden HBsAg-positief kunnen zijn. Besmetting kan 
bovendien via slijmvliezen plaatsvinden. Ook al was er maar een 
enkele HBsAg-positieve passagier of bemanningslid aan boord, 
het is denkbaar dat meerdere inzittenden met het bloed van die 
persoon in aanraking zijn gekomen. De kans op blootstelling aan 
hepatitis B tijdens en na het ongeluk zal echter waarschijnlijk klein 
zijn geweest. Bovendien is in hoogrisicogebieden in Turkije bijna 
50% van de bevolking seropositief en dus beschermd tegen 
hepatitis B. (3)  Niettemin, door de slachtoffers zo snel mogelijk 
profylactisch te vaccineren tegen hepatitis B kan wellicht een enkel 
geval van besmetting worden voorkomen. Dat is belangrijk 
vanwege de ziektelast en complicaties en het voorkomt eventuele 
vervolgbesmettingen via bijvoorbeeld seksueel contact. Profylaxe 
bestaat  uit actieve vaccinatie met hepatitis B-vaccin, en op 

indicatie ook passieve immunisatie door antistoffen. Profylaxe 
dient echter wel zo spoedig mogelijk gegeven te worden, bij 
voorkeur binnen 24 uur maar uiterlijk binnen 7 dagen.   

Globaal zijn er 3 handelingsopties: 
1.  Alle slachtoffers benaderen - al dan niet via hun behandelend 

arts - met een vaccinatieaanbod. Bij deze optie ligt het voor de 
hand om alleen vaccinatie te adviseren als de persoon 
verwondingen heeft.

2.  Alle slachtoffers met verwondingen testen op HBsAg en 
vaccinatie aanbieden aan passagiers die dicht bij een HBsAg-
positief persoon hebben gezeten. 

3.  Geheel afzien van een vaccinatieaanbod. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Het belangrijkste bezwaar tegen de laatste optie (afzien van een 
vaccinatieaanbod) is dat er nu eenmaal een kans is - zij het een 
kleine - dat een of meerdere passagiers zijn blootgesteld aan 
hepatitis B. Deze optie is alleen te verdedigen als er belangrijke 
bezwaren kleven aan de interventies en/of als het risico om 
hepatitis B op te lopen te verwaarlozen is. De bijwerkingen van 
het vaccin zijn minimaal. De WHO beveelt zonder meer universele 
vaccinatie aan, zowel in landen waar de infectie endemisch is, als 
in landen met een lage prevalentie. Ook in Nederland wordt 
universele vaccinatie ingevoerd. 

Een bezwaar bij optie 2 is dat het testen van de gewonden tijd kost 
en dat mogelijk niet alle passagiers meer te bereiken zijn, 
sommigen hebben het land al weer verlaten. En de overleden 
passagiers - die mogelijk juist veel bloed verloren - worden niet 
getest. Daarnaast  zou het niet wenselijk kunnen zijn om overle-
venden van een ramp ook nog eens te confronteren met een 
positieve hepatitis B-testuitslag. 
Een andere manier om een risicoselectie te maken is het benade-
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ren van alle slachtoffers - voor zover mogelijk - en hun vaccinatie 
aan te bieden als zij mogelijk bloed-bloedcontact hebben gehad 
(optie 1). De centrale vraag is natuurlijk of de kans op besmetting 
voldoende groot is om hiertoe over te gaan.  
Een bezwaar tegen zowel optie 1 als optie 2 is dat een postexposi-
tie-interventie tot nog meer onrust onder de slachtoffers kan 
leiden. Moeten zij niet juist tegen verdere zorgen beschermd 
worden? Ook dit argument is te nuanceren. Na hetgeen de 
passagiers en bemanningsleden hebben meegemaakt - ze zijn 
ontsnapt aan de dood - zal die extra onrust voor velen maar een 
relatief klein ongemak zijn. Een andere, praktische overweging is 
dat beide interventies logistiek ingewikkeld kunnen zijn - slachtof-
fers moeten worden opgespoord en geïnformeerd, en wellicht 
moet voor iedere persoon een risico-inschatting worden gemaakt. 
Een laatste overweging is het precedentkarakter. Als nu wordt 
ingegrepen, betekent dit dan dat in principe altijd een vaccinatie 
overwogen moet worden bij grote en wellicht ook bij kleine 
ongevallen waarin meerdere mensen verwondingen hebben? 

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De centrale verantwoordelijkheid van de arts infectieziektebe-
strijding is om, waar mogelijk, infectie te voorkomen. De kwestie 
in deze casus is of het infectierisico van dien aard is dat ingegrepen 
moet worden. Een betrouwbare risico-inschatting is niet te geven. 
Het is aannemelijk dat enkele inzittenden HBsAG-positief positief, 
en dus besmettelijk waren. Het risico op besmetting is zeer klein, 
maar niet helemaal te verwaarlozen. Gegeven de ernst van de 
aandoening voor het slachtoffer, en de mogelijkheid dat ook weer 
anderen (bijvoorbeeld een seksueel contact) worden besmet, is 
een vaccinatiestrategie te verdedigen. Echter, ook afzien van een 
vaccinatieaanbod kan redelijk zijn. Op dit punt is het precedentka-
rakter relevant. Juist omdat dit soort situaties zich vaker voor-
doen, op grote dan wel kleine schaal, is het niet verantwoord om 
nu zonder meer het zekere voor het onzekere te nemen. 

Stap 5 : Conclusie en 
argumentatie 

De kans op overdracht is waarschijnlijk zeer klein, maar niet 
verwaarloosbaar. Omdat er geen belangrijke bezwaren zijn tegen 
vaccinatie, is het te verdedigen om vaccinatie aan te bieden aan de 
gewonde passagiers en bemanningsleden die mogelijk contact 
hebben gehad met het bloed van anderen (optie 1). Aan de andere 
kant kan, gezien het zeer kleine infectierisico, niet geconcludeerd 
worden dat ingegrepen moet worden. Eigenlijk zijn er dus geen 
zwaarwegende redenen om tot vaccinatie over te gaan, maar ook 
niet om het achterwege te laten. 

Stap 6: Concrete maatregelen en 
resterende vragen

Op 27 februari, 2 dagen na de ramp, werd besloten om slachtof-
fers vaccinatie aan te bieden. De ziekenhuizen waar nog slachtof-
fers waren opgenomen werden diezelfde dag geïnformeerd, en 
deze groep patiënten kon dus relatief snel gevaccineerd worden. 
De al ontslagen patiënten konden niet meer via de ziekenhuizen 
worden bereikt. Het kostte enkele dagen om de lijst met namen en 
(telefoon)gegevens compleet te krijgen Bovendien vond men het 
niet wenselijk om hen in het weekend te waarschuwen, omdat zij 
dan niet meteen gevaccineerd zouden kunnen worden. De 
passagiers uit het buitenland werden door Turkish Airlines 
geïnformeerd over de mogelijkheid van vaccinatie. De overige 
slachtoffers werden benaderd via regionale GGD’en.  Omdat de 
vaccinaties vooral op de 6e en 7e dag na de ramp  werden 
gegeven, zal de beschermende werking waarschijnlijk beperkt zijn 
geweest. Dat laatste onderstreept de zin van een heldere richtlijn 
- ter ondersteuning van snelle besluitvorming - voor postexposi-
tievaccinatie bij rampen en ongelukken.

In de dagen na de vliegramp - en ook in de casusbespreking een 
jaar later - leidde de mogelijke precedentwerking tot enige terug- 
houdendheid. Dat is wellicht terecht, maar ook dat is reden om na 
te gaan of een meer algemene richtlijn geformuleerd kan en moet 
worden. In de Verenigde Staten is die er overigens wel: de CDC 
adviseert een ‘liberaal gebruik’ van hepatitis B-vaccin bij verwon-
dingen na bijvoorbeeld een bomaanslag. In het advies laat de CDC 
zich alleen leiden door de mate van blootstelling aan met name 
bloed. (4) 
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Stoppen met de studie geneeskunde 
omwille van MRSA-dragerschap?
B. Rump, M. Wassenberg, E. Fanoy, A. Krom, J.E. van Steenbergen, M.F. Verweij 

Een student geneeskunde bleef ondanks meerdere behandelingen maandenlang drager van Meticil-
lineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Het MRSA-dragerschap werd ontdekt nadat de KNO-arts 
een ooruitstrijk afnam in verband met een oorinfectie. Nadat de student driemaal zonder succes was 
behandeld werd een contactonderzoek gestart en werden 3 MRSA-positieve familieleden gevonden 
met hetzelfde Spa-type t008. Mogelijk speelt de familie een belangrijke rol bij het in stand blijven van 
het dragerschap. Tijdens de vierde behandeling werden deze familieleden meebehandeld. Al in de 
follow-upperiode testten zij allen weer MRSA-positief. De student mag volgens de richtlijnen van de 
Werkgroep Infectie Preventie (WIP) geen patiëntencontact hebben. Hierdoor loopt niet alleen zijn 
komende co-assistentschap maar ook de rest van zijn studie geneeskunde en daarmee zijn uiteinde-
lijke beroepsuitoefening gevaar.

Stap 1: De morele vraag
Moet de student voor de komende co-schappen ieder patiënten-
contact ontzegd worden, als dit betekent dat hij zijn studie moet 
afbreken?

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Bestrijding van MRSA in het ziekenhuis wordt toegepast om te 
voorkomen dat profylaxe en behandeling van infecties met S. 
aureus niet goed meer mogelijk zijn. (1) Dit individuele geval zal 
deze onwenselijke situatie op populatieniveau niet teweeg 
brengen. MRSA-dragerschap brengt voor de student zelf weinig 
risico met zich mee. Het belangrijkste risico dat hier speelt is de 
overdracht van MRSA op ziekenhuispatiënten. Bij kolonisatie van 
ziekenhuispatiënten ontstaat een reëel gevaar op infectie. 
Infecties met MRSA gaan mogelijk gepaard met een toename in 
morbiditeit en mortaliteit en zijn moeilijker te behandelen omdat 
een beperkter arsenaal aan effectieve antibiotica beschikbaar is. 
(2) Bij een goede handhaving van de hygiëne door de student is de 
kans op overdracht binnen de relatief korte periode van de 
co-schappen waarschijnlijk zeer klein. 
MRSA-uitbraken van dragerschap onder patiënten en personeel 
hebben vooral financiële en organisatorische consequenties voor 
het ziekenhuis. Rondom ziekenhuizen met MRSA-problematiek 
ontstaat soms maatschappelijke onrust. Daarnaast mogen 
werknemers als zij MRSA-drager zijn geen patiëntgebonden 
werkzaamheden verrichten. (1) 

Om verspreiding van MRSA te voorkomen staan verschillende 
handelingsopties open, die onder te verdelen zijn in 2 categorieën: 
opties die passen binnen strikte naleving van de WIP-richtlijn en 
opties die hierbuiten vallen.

Handelen in overeenstemming met de WIP-richtlijn betekent dat 
de student voorlopig geen contact met patiënten mag hebben. 
Tegelijkertijd kan gestart worden met een dragerschapsbehandeling.
Het niet opvolgen van de WIP-richtlijn – vooral wat betreft het 
uitsluiten van patiëntencontact – omvat een spectrum van opties, 
met als uitersten: A) de student continu behandelen, hem toe 
laten in het ziekenhuis en vervolgens alle contacten screenen op 
MRSA; en B) niets doen en de student zijn co-schappen te laten 
lopen zonder MRSA-controle van contacten. Tussen deze uitersten 
zijn ook andere opties mogelijk zoals het intensief behandelen en 
begeleiden van de student zodat de kans op overdracht tot een 
minimum wordt beperkt of de student alleen contact laten 
hebben met mensen voor wie een eventuele MRSA-besmetting 
weinig gevolgen heeft, of combinaties van beiden. 

Tot slot zou men de student kunnen voorstellen zijn studie te 
vervolgen in een ziekenhuis waar de WIP-richtlijn niet wordt 
gehanteerd - dus in het buitenland. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Het belangrijkste bezwaar van handelen volgens de WIP-richtlijn is 
dat de student zijn artsendiploma niet kan halen. De student moet 
nog zes weken co-assistentschappen lopen om zijn bachelor te 
halen en daarna nog 3 jaar voor het artsendiploma. Omdat hij 
steeds opnieuw besmet kan worden door zijn familie, is de kans 
op blijvende bacteriële eradicatie klein. Wellicht is er een kans op 
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succes als ieder lichamelijk contact met de familie wordt verme-
den. De uitkomst hiervan is echter onzeker en het is aan de 
student om te beoordelen in hoeverre deze belasting voor hem 
acceptabel is. 
Handelen zonder inachtneming van de WIP-richtlijn – de student 
wel toelaten tot de co-assistentschappen – levert andere proble-
men op. In de eerste plaats is medewerking van de ziekenhuizen 
en afdelingen noodzakelijk. Als deze hier al mee instemmen, dan 
blijven strenge screenings- en controlemaatregelen  noodzakelijk. 
Dit wordt moeilijk omdat tijdens de co-assistenschappen op 
verschillende afdelingen wordt gewerkt. Tenslotte is het onmoge-
lijk om MRSA-dragerschap binnenskamers te houden waardoor 
niet alleen stigmatisering van de student dreigt maar ook onrust 
onder staf en patiënten. 
Echter, ook zonder strenge screenings- en controle maatregelen is 
de kans op overdracht en de hieraan verbonden medische risico’s 
voor bepaalde ziekenhuispatiënten relatief klein. Het uitsluiten 
van elk risico door de student elk patiëntencontact te verbieden is 
niet proportioneel en past moeilijk binnen de uitgangspunten van 
de Nederlandse infectieziektebestrijding. Met goede begeleiding 
en hygiënemaatregelen zouden de risico’s wel zoveel mogelijk 
kunnen worden beperkt. De ongewenste gevolgen van een 
uitbraak op een afdeling zijn meer van financieel-organisatorische 
aard, dan dat er een acuut en ernstig gevaar is voor patiënten. Het 
zal echter moeilijk zijn een ziekenhuis te vinden dat bereid is de 
WIP-richtlijn niet te volgen en dat de kosten en publieke onrust 
verbonden aan een eventuele uitbraak accepteert. 
Het voorstel om de studie in het buitenland af te maken is een 
interessante optie. De beperkte medische risico’s blijven in het 
buitenland uiteraard onverminderd bestaan. De achtergrondinci-
dentie van MRSA in buitenlandse ziekenhuizen is echter veel hoger 
dan in Nederland, waardoor de specifieke bijdrage van deze 
student ter aan het risico voor patiënten ter plekke  aanzienlijk 
kleiner is.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

MRSA-infecties kunnen nooit geheel worden uitgesloten, ook niet 
met de vergaande maatregelen zoals beschreven in de WIP-richtlijn. 
Het is goed denkbaar dat er meer studenten zijn (of zorgverleners) 
die MRSA-drager zijn, zonder dat dit bekend is, en wellicht ook 
zonder dat dit tot verspreiding leidt. Deze student had de pech dat 
er naar aanleiding van zijn oorinfectie een kweek werd gedaan. 
De betrokkenen (student, arts, ziekenhuis, opleiding) delen de 
verantwoordelijkheid om infectierisico’s voor patiënten te beper-
ken. Daarnaast moet de student in staat gesteld worden om zonder 
beperking zijn studie te volgen. Bij deze student is het denkbaar dat 
dit gerealiseerd kan worden door (a) verdergaande MRSA-
dragerschapbehandeling, (b) goede begeleiding en hygiënemaatre-
gelen, en (c) het mijden van contact met ziekenhuispatiënten met 
een hoger risico op overdracht of infectie. 
Een MRSA-uitbraak op een afdeling heeft echter ook organisatori-
sche en financiële consequenties en kan onrust opleveren en 
schadelijk zijn voor het aanzien van het ziekenhuis, zeker als bekend 
wordt dat het ziekenhuis wist dat een medewerker drager was. 
Echter, het vermijden van dergelijke kosten voor de zorginstelling 

heeft dramatische gevolgen voor de student. Als hij er zelf ook 
alles aan doet om MRSA-vrij te geraken – wellicht door enige tijd 
geen direct contact met zijn familie te hebben - dan lijkt het 
onrechtvaardig dat de nadelige gevolgen louter voor hem zijn. Het 
lijkt daarom redelijk dat de opleidingcommissie en het ziekenhuis 
zoeken naar een compromis waarin ook het belang van de student 
gehonoreerd wordt.

Stap 5: Conclusie en argumentatie
Het ligt voor de hand om in eerste instantie alles op alles te zetten 
om deze student MRSA-vrij te krijgen. De optie om de student toe 
te laten in het ziekenhuis onder de juiste begeleiding en op een 
geschikte afdeling lijkt het meest redelijke voorstel. Echter, in de 
praktijk zal dit voorstel waarschijnlijk het moeilijkst realiseerbaar 
zijn. Er zijn bij het lopen van de co-assistenschappen teveel 
partijen betrokken die moeten worden overtuigd en de WIP-
richtlijn heeft teveel een bindend karakter. 
De pragmatische optie om de co-assistentschappen (of een 
compleet deel van de studie) in het buitenland te vervolgen is dan 
de meest realistische optie. Op deze manier worden de nadelen 
van preventieve zorg niet alleen bij de student gelegd, maar 
gedeeld door alle betrokkenen. 

Stap 6: Concrete maatregelen en 
resterende vragen

Uiteindelijk heeft de student zijn co-assistentschappen op een 
laagrisicoafdeling kunnen afronden terwijl hij wederom een 
dragerschapsbehandeling onderging. Voor de resterende 
co-assistentschappen voor het artsendiploma kon hij niet worden 
toegelaten zolang hij MRSA-positief was. Noodgedwongen is de 
student overgestapt naar een andere studie, al blijft zijn wens om 
arts te worden onverminderd bestaan.

Enkele vragen blijven over na de casusbespreking. Is het niet 
hypocriet om een student die in Nederland geen co-assistentschap-
pen kan lopen vanwege MRSA-dragerschap, uit te laten wijken naar 
het buitenland met als argument dat daar minder strenge eisen 
gelden? Als de achtergrondincidentie hoger is, is de specifieke 
bijdrage van deze student aan het MRSA-probleem op populatieni-
veau immers nog kleiner dan in Nederland. Als ook in het buiten-
land bij behandelingen al standaard rekening wordt gehouden met 
een hogere kans op MRSA, is het misschien wel acceptabel. 
Als het besmettingsrisico sowieso beperkt is, kan geredeneerd 
worden dat de Nederlandse WIP-richtlijn wel erg streng is en dat 
daar misschien flexibeler mee moet worden omgegaan. Evenzo 
kan een MRSA-drager wel degelijk bepaalde beroepen uitoefenen 
binnen de gezondheidszorg. Is het dan mogelijk om een student 
die MRSA-drager is een opleiding aan te bieden voor één van die 
specifieke beroepen?
Tenslotte, als de WIP-richtlijn strikt gehandhaafd moet worden, 
wat dan te doen met de medewerkers die drager zijn van (of in 
contact komen met) veegerelateerde MRSA en het feit dat er ook 
andere antibioticaresistente pathogenen zijn waarvoor richtlijnen 
bestaan om verspreiding te voorkomen?
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Deze bespreking beperkt zich tot een ethische beschouwing van 
de vraag of een student elk patiëntencontact moet worden 
ontzegd omwille van MRSA, met het afbreken van de studie als 
gevolg. We concluderen dat dit moreel gezien niet goed te 
rechtvaardigen is. Maar wat zouden de kansen van de student zijn 
als hij de uitsluiting juridisch aanvecht?
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Shigellose na terugkomst vakantie
A. Krom, M.F. Verweij, M.J.M. te Wierik, J.E. van Steenbergen 

Na een groepsreis door Thailand krijgen 9 van de 16 leden van het reisgezelschap verschijn-
selen van koorts en diarree. Zes werden ziek tijdens de terugvlucht, 3 na thuiskomst. Bij één 
alleenstaande medereiziger is de diagnose shigellose door middel van laboratoriumdiagnos-
tiek bevestigd. Zijn eerste ziektedag past bij een in Thailand opgelopen infectie. Als de GGD 9 
dagen na terugkomst uit Thailand contact opneemt met de man over de uitslag, komt het 
reisgezelschap ter sprake. De man wist van vergelijkbare klachten bij 8 anderen. In geval van 
blootstelling aan dezelfde bron is de incubatietijd al voorbij. De GGD-arts staat voor de vraag 
of in dit stadium iets gedaan moet worden om verdere verspreiding van Shigella-bacterieën 
te voorkomen. 

Stap 1: De morele vraag
Moet de GGD (in dit late stadium) ingrijpen om verdere verspreiding 
van Shigella in Nederland te voorkomen, of mag de verantwoorde-
lijkheid hiervoor aan de betrokkenen worden overgelaten? 
Ethisch gezien gaat het niet alleen om een risico-inschatting, het is 
ook een kwestie van verantwoordelijkheid. Door normale (hand- en 
toilet)hygiëne in acht te nemen kan verspreiding namelijk voorko-
men worden. Daarbij komt dat in Nederland in principe goede 
diagnostiek en behandeling beschikbaar is voor het geval toch een 
contact van een zieke ernstige diarree zou krijgen. 

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Shigellose is zeer besmettelijk, zeker tijdens de acute fase. De 
ziekte wordt fecaal-oraal overgedragen, dit kan direct door een 
geïnfecteerd persoon (handen, oro-anaal seksueel contact), en 
indirect door bijvoorbeeld voorwerpen (toilet) of via fecaal 
verontreinigd water of voedsel. Voor besmetting zijn slechts weinig 
bacteriën nodig: 100-200 bacteriën volstaan om de helft van de 
mensen ziek te maken die ermee in aanraking komen. (1)

Risico’s op ernstig beloop 

Hoewel ernstiger dan een ‘buikgriepje’, levert shigellose in 
Nederland meestal geen grote gezondheidsproblemen op. De 
ziekte begint met koorts en buikkramp. Dan volgt eerst water-
dunne en daarna slijmerige diarree, vaak met bloed. In sommige 
gevallen ontstaat ernstige diarree, en dreigt uitdroging. Bij 
slijmerige en bloederige diarree is behandeling met antibiotica 
nodig, om complicaties te voorkomen. Vooral jonge kinderen, 
bejaarden en personen met onderliggend lijden hebben een 
verhoogde kans op een ernstig beloop. Zij zouden in het uiterste 
geval door uitdroging kunnen overlijden. De kans dat je in 

Nederland aan de gevolgen van shigellose overlijdt, is echter heel 
klein. (2,3)  Meestal treedt na een week (5-10 dagen) spontaan 
herstel op.

Besmettingsrisico’s  

Verspreiding kan zich het makkelijkst voordoen onder slechte 
hygiënische omstandigheden, zeker bij bereiding van etenswaren, 
en in situaties van nauw lichamelijk contact. De kans op ernstige 
gevolgen is het grootst als jonge kinderen, ouderen of personen 
met onderliggend lijden worden geïnfecteerd.
Hoe groot is het besmettingsrisico in de casus? Vooralsnog is bij 
slechts 1 van de 9 zieken de diagnose shigellose bevestigd. Deze 
patiënt is alleenstaand en heeft geen huisgenoten, die gebruik 
maken van hetzelfde toilet. Ook werkt hij niet in een risicovolle 
omgeving zoals in de zorg of in de voedselindustrie. Daarom hoeft 
bij de man ook geen contactonderzoek te worden verricht. 
We zouden kunnen aannemen dat de andere zieke reisgenoten 
ook een Shigella-infectie hebben. Daarmee sluipt een onzekerheid 
in de beoordeling van de situatie, maar wordt wel voor de meest 
veilige optie gekozen. Van alle micro-organismen die diarree 
kunnen veroorzaken zit Shigella immers aan de meer ziekmakende 
kant van het spectrum. Het is onbekend hoe de gezinssituatie van 
de andere zieken is, en of zij in de voedingsindustrie of zorg 
werken. De maximale incubatietijd is een week, de besmettelijke 
periode varieert, zonder antibiotica, van ongeveer 2 weken tot 
enkele maanden vanaf de eerste ziektedag. Het gezelschap is 9 
dagen terug in Nederland.

Handelingsopties

Tegen deze achtergrond staan globaal drie handelingsopties open 
die variëren van minder naar meer ingrijpen.
1. Niets doen: Shigellose is een goed behandelbare ziekte, en van 

mensen die diarree hebben mag verwacht worden dat zij meer 
hygiëne in acht nemen, en zo de kans op verspreiding verminderen. 
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2. Informeren: De GGD informeert het gehele reisgezelschap per 
brief  over mogelijke blootstelling aan Shigella, over de 
noodzaak van goede hygiëne en de mogelijke risico’s voor 
anderen - met bijzondere aandacht voor de werksituatie. Een 
stap verder binnen deze optie is om in die brief te vragen om in 
ieder geval contact op te nemen met de GGD of de huisarts dan 
wel alleen bij klachten. Nog een stap verder is om de personen 
na te bellen, waardoor de GGD controle houdt. Naar aanleiding 
van de brief worden mogelijk ook mensen getest.

3. Testen: Een derde optie, die overigens niet wordt genoemd in de 
richtlijn, is alle reisgenoten testen, inclusief de 7 personen die 
(nog) geen klachten hebben.

Bij elke positieve feceskweek zouden, afhankelijk van de gezins- 
en werksituatie, gerichte adviezen gegeven kunnen worden over 
hygiënemaatregelen en eventueel wering. Te denken valt aan het 
vermijden van contact met voedsel in de voedingsindustrie, en het 
betrachten van goede hygiëne in de zorg (goed de handen wassen, 
eventueel een apart toilet gebruiken). In het - vanuit ethisch 
oogpunt - uiterste geval zouden beperkingen aan de persoon 
kunnen worden opgelegd, bijvoorbeeld een (gedeeltelijk) 
werkverbod gedurende de besmettelijke periode.

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Shigellose is een meldingsplichtige ziekte. In een perfecte 
gezondheidszorg worden alle gevallen van shigellose gediagnosti-
ceerd, gemeld bij een GGD en via Osiris bekend bij het RIVM. Er 
zijn geen andere gevallen gemeld dan de alleenstaande index-
patiënt. Als de GGD het verhaal van de andere zieke reizigers niet 
had gehoord, was er geen reden tot ingrijpen. Als de man goede 
hand- en toilethygiëne in acht neemt, heeft de GGD haar mini-
male taak na melding van een geval in formele zin volbracht. 

In deze casus is niets doen echter geen reële optie. Het is immers 
bekend dat 9 mensen ziek zijn en van 8 van hen zijn de werk- en 
gezinsomstandigheden onbekend. Als zij kinderen hebben, dan 
lopen die mogelijk risico. Als zij in de voedingsindustrie of zorg 
werken, loopt een groot aantal mensen mogelijk een risico, zonder 
dat te weten. Omdat er meerdere mensen ziek zijn, en mogelijk 
een risico vormen voor anderen, is er dus meer reden om in te 
grijpen. Anderzijds worden werkers in de zorg of voedselindustrie 
door hun werkgever geïnstrueerd om bij aandoeningen met een 
mogelijke besmettelijk karakter dat te melden aan de werkgever 
of bedrijfsarts. Ook de andere 2 handelingsopties zijn echter niet 
zonder bezwaren.

Een bezwaar tegen zowel de derde optie (iedereen testen) als de 
tweede (iedereen informeren) is dat dit als een inbeuk op de 
privésfeer zou kunnen worden ervaren. Zou de GGD mogen weten 
wie aan deze reis hebben deelgenomen, om vervolgens contact 
met hen op te kunnen nemen? Dit privacyargument is niet zo 
sterk, want er is sprake van een risico voor derden, en dat is een 
reden om ‘privé’ niet altijd strikt op te vatten. De privacyinbreuk is 
bovendien beperkt en zou nog verder kunnen worden verkleind 
door niet de GGD zelf maar de reisorganisatie contact op te laten 

nemen met de reizigers. 

Een ander mogelijk bezwaar tegen de tweede en derde optie is dat 
dit onrust kan veroorzaken. Ook deze overweging is weinig 
overtuigend: shigellose is in de meeste gevallen geen levensbe-
dreigende ziekte, maar gegeven de kans dat kwetsbare personen 
worden besmet is het wel terecht dat de personen zich enige 
zorgen maken als ze klachten hebben en op grond daarvan 
proberen de kans op verspreiding te verkleinen.

Tegen het voorstel om iedereen te testen kan worden ingebracht 
dat kosten en inspanning om iedereen te bereiken en via een 
feceskweek te testen niet in verhouding staan tot het risico. 
Hoogstens zou men kunnen overwegen om personen die in 
risicovolle omstandigheden wonen of werken te testen. In de 
praktijk wordt in duidelijk omschreven gevallen bij een positieve 
feceskweek standaard voor wering gekozen. Voor de gemelde 
patiënt is dat hier niet aan de orde.

Ook de tweede mogelijkheid (iedereen informeren) heeft verdere 
beperkingen en nadelen. Een brief zal mogelijk niet door iedereen 
worden gelezen of voldoende worden begrepen (zo’n 10% van de 
volwassen Nederlanders is functioneel analfabeet). Als onduidelijk 
blijft of mensen zich de ernst van de situatie realiseren, kan de 
GGD er voor kiezen om zelf meer de regie te houden, bijvoorbeeld 
door de mensen na te bellen. 

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

GGD’en hebben een morele en wettelijke verantwoordelijkheid 
om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. Die 
verantwoordelijkheid is echter niet onbeperkt; als burgers zichzelf 
goed kunnen beschermen, ligt de verantwoordelijkheid in 
belangrijke mate bij henzelf. De overheid kan zich dan in de eerste 
plaats richten op het voorkomen van verspreiding van ziekten 
waar burgers zich niet afdoende zelf tegen kunnen beschermen. 
Dat omvat bijvoorbeeld maatregelen gericht op risicovormers – 
mensen die mogelijk besmettelijk zijn. Die maatregelen kunnen 
inhouden dat de verantwoordelijkheid voor het risico dat zij 
vormen voor anderen bij risicovormers zelf wordt gelegd. Om die 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen  moeten mensen 
tenminste geïnformeerd zijn over de risico’s en preventiemogelijk-
heden. In deze casus is bij de GGD bekend dat de betrokkenen 
anderen kunnen infecteren met Shigella. Het is bekend dat 
risicovormers zich niet altijd bewust zijn van de gevaren van 
besmettelijke aandoeningen, en die ook niet altijd melden aan de 
werkgever.  Door de leden van het reisgezelschap te informeren 
(per brief, eventueel via de reisorganisatie) over mogelijke risico’s 
en adequate hygiënische zorg, worden zij in staat gesteld om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. De informatie 
dat het om shigellose gaat geeft een zwaardere lading dan de 
ervaren milde diarree en kan leiden tot het beter opvolgen van de 
bestaande maatregelen voor medewerkers met diarree. 

Mag het aan individuen worden overgelaten om de gegeven 
adviezen al dan niet op te volgen, of moet de GGD ‘er bovenop’ 
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blijven zitten? Als je mensen verantwoordelijkheid in handen 
geeft, moet je hen ook als zodanig behandelen. Dat betekent in dit 
geval: alleen bellen en controleren als dat essentieel is. Aangezien 
shigellose vaak vanzelf overgaat, en anders meestal goed 
behandelbaar is, is controle alleen zinvol in geval een besmettelijk 
persoon werkt/verblijft in een risicovolle omgeving, bijvoorbeeld 
een snackbar, een verpleeghuis of in het gezin, vooral als daar 
(kleine) kinderen aanwezig zijn. Overwogen kan worden om de 
reizigers in de brief nadrukkelijk te verzoeken om, als zij klachten 
hebben, of als zij in de zorg- of voedingsindustrie werken, contact 
op te nemen met de GGD.

Wanneer kan of moet de GGD het voorkomen van verdere 
verspreiding van Shigella loslaten? Dat geldt zeker in de volgende 
gevallen: 
•	 Als het achterhalen van de namen van de reizigers buiten- 

proportioneel veel moeite kost, ook als daardoor risicovormers 
niet bereikt worden. De kans dat shigellose tot ernstige 
complicaties leidt is beperkt. Tijd en geld kunnen dan beter 
worden besteed. 

•	 Als iemand ziek is en geïnformeerd is over risico’s en maatrege-
len, vooral als per brief is medegedeeld dat hij zelf verantwoor-
delijk wordt gehouden voor het wel/niet opvolgen van 
maatregelen. 

•	 Als iemand zegt dat hij bepaalde preventieve maatregelen zal 
nemen (bijvoorbeeld toilethygiëne, niet gaan werken), dan 
moet de GGD er vanuit kunnen gaan dat de persoon de 
maatregelen ook zal nemen, tenzij er duidelijke redenen zijn 
om daar aan te twijfelen.

Als iemand echter zegt dat hij geen preventieve maatregelen zal 
nemen, dan is er voor de GGD wel reden om een stap verder te 
gaan. De persoon heeft dan immers aangegeven zijn verantwoor-
delijkheid niet te willen nemen, en vormt daarmee een risico voor 
derden die zich daar zelf niet afdoende tegen kunnen beschermen.

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

Gegeven het feit dat nog andere mensen uit het gezelschap ziek 
zijn geworden is er goede reden om iedereen in ieder geval in te 
lichten over de mogelijke besmetting met Shigella. Door helder aan 
te geven wat men moet doen om verspreiding te voorkomen, 
geeft de GGD hen de verantwoordelijkheid in handen. Echter, als 
de GGD iedereen vervolgens ook nog nabelt, wordt die verant-
woordelijkheid eigenlijk niet serieus genomen. Daarom valt het, 
als de GGD enige controle wil houden, te overwegen om de 
personen in de brief te verzoeken in specifieke gevallen (bij 
klachten, of wanneer ze in een risicovolle omgeving werken) zelf 
contact op te nemen. Daarmee zou het vervolgtraject bij personen 
met klachten in elk geval geborgd zijn.

Stap 6: Concrete maatregelen en 
resterende vragen

In werkelijkheid heeft de GGD het hele reisgezelschap een brief 
gestuurd. Omdat de indexpatiënt geen gezinsleden heeft, is bij 
hem geen contactonderzoek gedaan. De leden van het reisgezel-
schap zijn niet nagebeld.

De discussie heeft zich toegespitst op de verdeling van verant-
woordelijkheden tussen de GGD en de leden van het reisgezel-
schap. Aangegeven werd dat als een persoon zegt dat hij preven-
tieve maatregelen zal nemen (bijvoorbeeld niet naar het werk 
gaan), de GGD in eerste instantie geen reden heeft om te controle-
ren of de persoon zich daar aan houdt. Maar hoe zit het met de 
werkgever? Zou de GGD een werkgever moeten bellen, als een 
bedrijfsarts bereikt kan worden?
Aangegeven werd dat de GGD het voorkomen van verdere 
verspreiding van Shigella kan of moet loslaten als het achterhalen 
van de namen van de reizigers zeer veel moeite kost. Wanneer 
daar precies sprake van is, is nog grotendeels een open vraag. 
Duidelijk is wel dat gegeven de verantwoordelijkheid die profes-
sionals nu eenmaal hebben (inclusief een meldplicht voor 
Shigellose), een puur subjectief antwoord (bijvoorbeeld ‘Ik zie er 
tegenop’) niet zou volstaan.
Als personen geen preventieve maatregelen willen nemen, geeft 
dat de GGD extra reden om in te grijpen. Maar zullen deze 
personen zich daarover wel uitlaten? Misschien, maar misschien 
ook niet. Professionals zullen altijd een inschatting moeten maken 
van hoe betrouwbaar de reactie van betrokkenen is.
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Thuisisolatie tijdens de Nieuwe 
Influenza A (H1N1) pandemie: bij 
twijfel toch doen? 
A. Krom, B. Rump, M.F. Verweij, M. Bosschart, F. Woonink, C.J. Kessler, J.E. van Steenbergen

Begin juni 2009 krijgt een vrouw last van milde griepklachten na een reis naar de Verenigde 
Staten (VS). Haar huisarts verdenkt haar van een infectie met de Mexicaanse griep en stelt de 
GGD op de hoogte. De GGD verricht conform protocol influenzadiagnostiek, start contactonder-
zoek en verzoekt de vrouw om in afwachting van de diagnose thuis te blijven. (1) Haar man, die 
ook grieperig is teruggekomen uit de VS, voldoet tevens aan de casusdefinitie voor bemonste-
ring. Hij zegt inmiddels klachtenvrij te zijn. De vrouw wil geen verdere contacten noemen maar 
verder verleent het echtpaar aanvankelijk alle medewerking: zij stemmen in met bemonstering 
door GGD-medewerkers en blijven thuis. Beiden blijken besmet en gaan akkoord met behande-
ling met Tamiflu. De man weigert echter tot 10 dagen na de eerste ziektedag thuis te blijven. Hij 
is zelfstandig ondernemer en werkt aan een overname waarbij grote belangen in het geding zijn. 
Ook de vrouw wil eerder naar buiten dan toegestaan. Ondertussen brokkelt in het land de steun 
voor het overheidsbeleid af, ook onder GGD medewerkers.

Stap 1: De morele vraag
Deze casus roept verschillende morele vragen op. Bijvoorbeeld of 
het echtpaar nadrukkelijker moet worden bewogen om mee te 
werken aan verder contactonderzoek. Het is immers niet uitgeslo-
ten dat zij anderen hebben besmet die nu mogelijk een verhoogd 
risico lopen. Tijdig ingrijpen zou eventuele schade nog kunnen 
beperken. Wij kiezen voor een tweede morele vraag, die vooral 
interessant is vanwege de afbrokkelende steun voor het beleid ten 
aanzien van de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)): 
Moet de GGD de burgemeester adviseren om de man en vrouw 
desnoods in gedwongen isolatie te plaatsen? Het morele aspect 
schuilt niet alleen in het overwegen van vrijheidsbeperking maar 
ook, aan de andere kant, in de overweging om dit niet te doen 
want afzien van isolatie betekent dat wordt afgeweken van 
overheidsbeleid. Kan dat moreel worden verantwoord?

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Om het risico verbonden aan de verspreiding van de nieuwe griep 
te bepalen, moet een uitspraak worden gedaan over de ernst van 
de schade die dit kan veroorzaken, en over de kans dat deze 
schade optreedt. De casus speelt aan het einde van de periode 
waarin sprake is van ‘incidentele introductie’ (zie kader). In Mexico 
en de VS wordt melding gemaakt van ernstige casuïstiek. 
Tenminste 2 groepen lijken een verhoogde kans te lopen om te 
overlijden: zwangere vrouwen en mensen met ernstig overge-
wicht. (2) Verder is nog vooral veel onbekend. De WHO schat dat 1 
op de 3 mensen ziek zou kunnen worden, waarvan een deel 

ernstig. (3) Op basis hiervan wordt het nieuwe virus als groep 
A-ziekte aangemerkt, wat de weg vrij maakt voor ingrijpende 
vrijheidsbeperkende maatregelen.

Hoe groot is het risico dat het echtpaar het virus verspreidt? De 
man is klachtenvrij en bij de gewone griep wordt aangenomen dat 
mensen dan niet meer besmettelijk zijn. De precieze transmissie-
potentie van het nieuwe virus is echter onbekend en er is tenmin-
ste een theoretisch risico dat de man het virus nu nog kan 
verspreiden. De vrouw vormt, als zij eerder dan toegestaan naar 
buiten zou gaan, waarschijnlijk een groter risico dan de man 
omdat zij nog symptomen heeft. In het draaiboek voor incidentele 
introductie van een pandemisch influenzavirus wordt zekerheids-
halve een isolatieduur van tien dagen na de eerste ziektedag 
aangehouden. (1)

In deze context staan de volgende handelingsopties open: 
1.   De eerste optie is om de zaak op zijn beloop te laten, dat wil 

zeggen te accepteren dat het echtpaar niet de volle tien dagen 
vanaf de eerste ziektedag (3 en 8 juni) thuis wil blijven. Wat 
hiervoor kan pleiten is dat ten tijde van de casus meer en meer 
twijfels ontstaan over de zinvolheid van het overheidsbeleid, 
ook onder deskundigen.

2.   De tweede optie is om te proberen het echtpaar alsnog te 
overtuigen van de noodzaak om thuis te blijven. Als wordt 
overgegaan op een ongevraagd huisbezoek, met beschermen-
de kleding en maskers en wellicht met meerdere personen, 
gaat de poging tot overtuigen ook gepaard met symbolische 
druk. Wat voor deze optie kan pleiten is dat thuisisolatie op 
het moment van deze casus overheidsbeleid is. De gedachte 
dat men het niet op het geweten wil hebben, dat een van 
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  hen bijvoorbeeld een zwangere vrouw infecteert die vervol-
gens kan overlijden, kan hierbij meespelen. 

3.   De derde optie, waarvoor dezelfde redenen kunnen worden 
aangevoerd, is om echte druk uit te oefenen. Een manier om 
niet alleen symbolische druk uit te oefenen is door alleen nog 
Tamiflu te verstrekken als de man en vrouw beide toezeggen 
de volle tien dagen thuis te blijven. Zoals eerder gemeld zijn de 
man en vrouw aanvankelijk bereid om vrijwillig antivirale 
middelen (Tamiflu) te slikken. 

4.   De laatste optie is om direct alle juridische bevoegdheden te 
benutten en de burgemeester te adviseren om de man en 
vrouw in gedwongen isolatie te plaatsen. 

Opties 2 t/m 4 zouden idealiter na elkaar moeten worden 
geprobeerd – de minst ingrijpende optie heeft in principe de 
voorkeur. Maar beslissingen moeten soms onder grote tijdsdruk 
worden genomen. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op hoe lang 
geprobeerd moet worden om personen te overreden. Het is niet 
uitgesloten dat de tijdsdruk zo groot is dat al heel snel op andere 
opties moet worden overgestapt.

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Tegen het op zijn beloop laten van de situatie (optie 1) kunnen 
verschillende bezwaren worden ingebracht: het echtpaar zou het 
virus nog kunnen verspreiden en hiermee risicogroepen in gevaar 
kunnen brengen; een ander bezwaar tegen de optie is dat 
daarmee tegen het landelijk geldende overheidsbeleid zou worden 
ingegaan.

Aan het alsnog proberen te overtuigen van het echtpaar (optie 2) 
kleven ook bezwaren. De vraag kan worden gesteld in hoeverre 
eventuele medewerking daadwerkelijk vrijwillig is. In de praktijk 
kan de grens tussen ‘overreden’ en vormen van ‘drang’ wel eens 
moeilijk te trekken zijn. Dit geldt zeker als bij het overreden meer 
en ‘zwaardere’ professionals worden ingezet, en de wettelijke 
mogelijkheden tot verdergaande maatregelen expliciet worden 
genoemd.
Er is ook een praktisch bezwaar: als de GGD professionals zelf niet 
overtuigd zijn van de zin van het overheidsbeleid, dan gaat dit 
mogelijk ten koste van hun overredingskracht. Dat is ook moreel 
relevant. Immers, als overreden niet lukt, dan komt gedwongen 
vrijheidsbeperking in zicht. Dit praktische bezwaar zou er niet zijn 
als in dit soort situaties alleen professionals worden ingezet die 
overtuigd zijn dat het beleid zinvol is. Dit laat echter de meer 
fundamentele vraag onbeantwoord: hoe om te gaan met 
afbrokkelende professionele steun voor overheidsbeleid? 
Hierover straks meer. 

Voorwaarden verbinden aan het verstrekken van de Tamiflu (optie 
3) is een vorm van ‘drang’, bedoeld om een bepaalde reactie 
onaantrekkelijker te maken – in dit geval om eerder dan toege-
staan naar buiten te gaan. Vormen van drang kunnen aanvaard-
baar zijn. Bezwaarlijk in dit geval is echter dat achteraf voorwaar-
den aan het verstrekken van Tamiflu worden verbonden. Was 

eerst het risico voor de man en vrouw zelf voldoende reden om 
het antivirale middel te krijgen, nu wordt verstrekking ineens 
afhankelijk gemaakt voor de risico’s die zij voor anderen vormen. 
Daarmee zou ook een dubbel signaal worden afgegeven: de ziekte 
is gevaarlijk genoeg om de volle tien dagen thuis te moeten 
blijven, maar niet gevaarlijk genoeg om ons ervan te weerhouden 
u desnoods de antivirale middelen te ontzeggen.

Tegen de laatste optie – de burgemeester adviseren gedwongen 
isolatie toe te passen – pleit dat het een vrijheidsberoving betreft 
en het welzijn van het echtpaar wordt aangetast. Het is een zeer 
belastende maatregel die bovendien grote kosten met zich 
meebrengt: de man is zelfstandig ondernemer, en is hij bezig met 
een bedrijfsovername die cruciaal is voor het voortbestaan van 
zijn bedrijf en daarmee de werkgelegenheid van zijn werknemers. 
Voor zo’n interventie is een sterke rechtvaardiging nodig, terwijl 
de professionals nota bene zelf twijfelden aan het nut van de 
maatregel.

Stap 4: Rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden

Een arts infectieziektebestrijding die medisch inhoudelijke twijfels 
heeft aan de ernst van de pandemie en de zin van het overheids-
beleid, staat voor een dilemma. Beleid uitvoeren waaraan men 
twijfelt, raakt aan wat we het ‘zelfrespect van de professional’ 
kunnen noemen. Artsen infectieziektebestrijding moeten altijd 
ook een inhoudelijk oordeel over een casus vellen, over wat in de 
richtlijnen staat. Bij medisch inhoudelijke twijfel aan het over-
heidsbeleid is dan echter sprake van conflicterende plichten. Een 
arts infectieziektebestrijding is namelijk ook ambtenaar en dient in 
beginsel het actuele overheidsbeleid uit te voeren. Daar kunnen in 
dit geval ook morele redenen voor worden gegeven: het hanteren 
van een eenduidig (landelijk) beleid voorkomt dat burgers in 
vergelijkbare situaties, verschillend worden behandeld. Het zou 
bijzonder onrechtvaardig zijn als een ondernemer in de ene 
provincie gedwongen wordt thuis te blijven (met alle gevolgen van 
dien) en in de andere provincie niet. Landelijke coördinatie draagt 
bij aan de effectiviteit, maar zorgt ook voor een rechtvaardige 
infectieziektebestrijding.

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

De verschillende plichten van GGD-professionals maken duidelijk 
dat het niet te verdedigen is om de zaak bewust op zijn beloop 
laten (optie 1). Ook de tweede optie, om de Tamiflu met terugwer-
kende kracht als pressiemiddel te gebruiken is slecht verdedigbaar. 
Als er al voorwaarden aan worden verbonden, dan had dat vanaf 
het begin moeten worden gedaan. 

Het heeft in de casus de voorkeur om de man en vrouw in eerste 
instantie op te zoeken en te overreden om thuis te blijven. De 
GGD-professionals moeten dit voor hun eigen veiligheid, doen 
gekleed in beschermende pakken, maar dat heeft als bijkomend 
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Fasering Nieuwe Influenza A (H1N1)

De hier beschreven casus speelt begin juni 2009. In Mexico en 
de VS is al sprake van een landelijke uitbraak van Nieuwe 
Influenza A (H1N1). Het aantal bevestigde gevallen in Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk neemt snel toe.
Als het hier genoemde echtpaar terugkomt uit de VS gaat het 
Nederlandse bestrijdingsbeleid nog uit van incidentele 
introductie. Het beleid is gericht op containment, waarbij 
besmette patiënten zo vroeg mogelijk worden opgespoord 
om zo verspreiding te beperken. Patiënten met een passend 
klinisch beeld en een recent verblijf in Mexico of de VS 
worden onderzocht op dragerschap van het virus en zo nodig 
behandeld en in thuisisolatie geplaatst. Ook directe contacten 
worden opgespoord en (profylactisch) behandeld met 
Tamiflu.
 In de tweede week van juni wordt via inf@ct gemeld dat het 
RIVM zich beraadt op het loslaten van de containmentstatus 
en het advies om het beleid te richten op mitigatie. Hierbij 
wordt verspreiding niet meer tegengegaan maar worden 
alleen morbiditeit en mortaliteit beperkt. Infectie met het 
virus blijkt tot een mild ziektebeeld te leiden en beperkte 
verspreiding in Nederland is al aan de orde. Op 22 juni wordt 
de thuisisolatie van herstelde patiënten officieel losgelaten. 
(3)

voordeel dat ook symbolische druk wordt uitgeoefend. Als de 
weigering van de man vooral wordt ingegeven door de bezorgd-
heid om het voortbestaan van zijn bedrijf, zou nagegaan kunnen 
worden of het mogelijk is om de man op enige manier tegemoet 
te komen (bijvoorbeeld door hem organisatorisch of financieel te 
ondersteunen, of door als overheid met zijn partners te overleg-
gen). Als dit alles niet het beoogde resultaat heeft dan zou, 
omwille van de rechtvaardigheid, in het bijzijn van de man gemeld 
moeten worden dat de optie openstaat om in deze gevallen de 
burgemeester te adviseren over te gaan tot gedwongen isolatie. 
Als dat niet werkt, dan is het in de casus verdedigbaar om de 
burgemeester dit advies daadwerkelijk te geven. De wet biedt 
daartoe ook de mogelijkheid. Het argument dat het zelfrespect 
van de professional/ambtenaar die twijfelt aan het overheidsbe-
leid in het geding komt, hoeft dus niet doorslaggevend te zijn. De 
steun voor het beleid brokkelde weliswaar af, in de media en 
onder professionals, maar niet zodanig dat de risico’s voor lief 
genomen zouden moeten worden. 

Kijken we naar het effect van de maatregel op alleen dit echtpaar, 
dan is thuisisolatie disproportioneel gezien de beperkte risico’s 
van het virus. De suggestie hier is echter dat in een oordeel over 
de proportionaliteit van een maatregel ook het aspect van 
rechtvaardigheid naar de rest van de samenleving betrokken moet 
worden.

Ook al is er in dit geval reden om desnoods thuisisolatie af te 
dwingen, dit betekent niet dat er met de medisch inhoudelijke 
twijfel van de GGD-professional rond het infectieziektebestrij-
dingsbeleid niets gedaan moet worden. Integendeel. Wel valt er 
iets voor te zeggen dat de GGD-professional deze twijfel in eerste 
instantie binnen het professionele domein uit. Het breed uitmeten 
van verschillen tussen professionals in de media brengt het risico 
met zich mee dat het publieke draagvlak voor infectieziektebe-
strijdingsmaatregelen  wordt ondergraven. Een optie is om de 
professionele twijfel in eerste instantie richting het RIVM te uiten, 
dat immers de richtlijnen maakt waar de twijfel betrekking op 
heeft. Via die weg zou aanpassing van de richtlijn denkbaar zijn. Of 
en wanneer aanpassing plaatsvindt is niet op voorhand te zeggen. 
Dat betekent in de praktijk dat er omstandigheden kunnen zijn 
waarin GGD-professionals bepaald beleid moeten uitvoeren 
waarvoor al goede redenen zijn om het te wijzigen.

Stap 6: Concrete maatregelen en 
resterende vragen

In werkelijkheid is het niet gelukt het echtpaar te overreden. Op 
enig moment was de periode van tien dagen al verstreken – zon-
der dat er bewust voor was gekozen om niet verder in te grijpen. 
Het is onbekend of de man en vrouw in de tussentijd naar buiten 
zijn geweest, en eventuele contacten hebben besmet.

Thuisisolatie is moreel verdedigbaar in de casus. Los daarvan 
blijven enkele vragen over. Bijvoorbeeld of dit echtpaar nadrukke-
lijker zou moeten worden bewogen om de contacten te noemen. 
Zou hierbij dwang toelaatbaar zijn? 
Een andere vraag wat de afwegingen geweest zouden zijn als een 
huisarts een rol zou hebben in deze casus. Zou een huisarts, wiens 
professionele rol meer gericht is op individuele patiënten dan op 
volksgezondheid, eerder af mogen wijken van het overheidsbeleid 
dan GGD-professionals? 
Tot slot, er is vermoedelijk bij de meeste GGD’en sprake geweest 
van dilemma’s rond gedwongen (thuis)isolatie. Toch zijn er, voor 
zover bekend, in Nederland geen gevallen geweest van gedwon-
gen isolatie. Werd dwang, gegeven de mate van verspreiding en 
de ernst van de risico’s, algemeen als disproportioneel gezien?
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Legionellapreventie  
bij een hoogrisicopatiënt: wiens 
verantwoordelijkheid? 
M.F. Verweij, M.C. Trompenaars, J. Donkervoort, J. den Boer, A. Krom, C.J. Kessler, J.E. van Steenbergen

Een 45-jarige patiënt uit het Caraïbisch gebied krijgt chemotherapie in een ziekenhuis in de 
Randstad – een behandeling die patiënten bijzonder kwetsbaar maakt voor infecties. Na enkele 
weken wordt de man met een Legionellapneumonie (veteranenziekte) op de afdeling intensive 
care opgenomen. Nader onderzoek wijst uit dat de man is besmet in het hotel waar hij ge-
durende de behandelingscyclus verblijft. In het hotel worden in sommige leidingen hoge 
concentraties Legionella gevonden: 30.000 kolonievormende eenheden per liter (kve/l). Het is 
een eenvoudig familiehotel, waar wel vaker patiënten uit het buitenland verblijven op kosten 
van de zorgverzekeraar. De patiënt herstelt uiteindelijk van de legionellose en de zorgverzeker-
aar wijst een ander hotel aan waar hij gedurende de rest van de chemotherapie kan verblijven. 
De man benadrukt dat hij veel liever naar zijn oude hotel teruggaat, waar het gezelliger is en 
lekkerder eten wordt geserveerd. In het hotel wordt, net als in alle andere hotels, twee keer per 
jaar een wettelijk verplicht legionella-onderzoek gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Het 
blijkt dat het hotel naar aanleiding van deze onderzoeken, in het verleden een aantal keer 
verzuimd heeft actie te ondernemen na het constateren van te hoge legionella-concentraties.

Stap 1: De morele vraag
De casus roept op verschillende niveaus ethische vragen op. Ten 
aanzien van deze patiënt is het de vraag of hem niet toch de 
mogelijkheid moet worden geboden om naar hetzelfde hotel 
terug te gaan als hij dat graag wil, of dat hij juist moet worden 
tegengehouden. Er doet zich ook een meer algemene kwestie 
voor: de veiligheidseisen met betrekking tot legionella zijn wettelijk 
gezien gelijk voor ziekenhuizen en hotels. Het veiligheidsbeleid 
daarentegen is in ziekenhuizen vaak strikter dan in hotels. Toch 
verblijven sommige patiënten, met instemming van behandelaar 
en zorgverzekeraar, tijdens hun behandeling in hotels. Is dat 
aanvaardbaar? Of is verdergaande infectiepreventie geboden als 
een kwetsbare patiënt gedurende de behandeling in een hotel 
verblijft? Dit is vooral ook een ethische vraag omdat de reikwijdte 
van de verantwoordelijkheid van de behandelaar en het zieken-
huis ter discussie staat: zouden zij stappen moeten ondernemen 
om het besmettingsrisico verder te beperken? We beperken ons 
tot deze beleidskwestie.

stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Legionella-bacteriën, Legionellacae, zijn te vinden in waterige milieus 
of in de bodem. In het distributienet van de waterleiding liggen de 

waarden vrijwel altijd beneden de detectiegrens (50 kve/l), maar 
bij een eindgebruiker kunnen veel hogere waarden gemeten 
worden. Legionella kan eenvoudig groeien in stilstaand en/of lauw 
water. 
Legionella-infecties ontstaan wanneer besmet water wordt 
ingeademd, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Een legionella-infec-
tie kan leiden tot een griepachtige ziekte maar ook tot een ernstige 
longontsteking. In dat geval is vaak behandeling op de afdeling 
intensive care nodig. De sterfte onder legionellosepatiënten in 
Nederland wordt geschat op 5-10%. Patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem hebben een verhoogde kans om te overlijden aan 
de ziekte. 
Hotels en ziekenhuizen moeten minimaal twee keer per jaar het 
water laten testen op legionella. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk 
voor: sinds juli 2011 moet de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) gewaarschuwd worden als er meer dan 1000 kve/l wordt 
gevonden maar er moeten al preventiemaatregelen genomen 
worden vanaf 100 kve/l. (2) In ziekenhuizen met oncologie- of 
transplantatieafdelingen is men in de praktijk strenger: er wordt 
op veel meer punten gemeten, en ook worden meestal al bij nog 
lagere concentraties preventiemaatregelen genomen. Dus 
wanneer oncologie- of andere hoogrisicopatiënten gedurende de 
behandeling in een hotel verblijven, kan overwogen worden om 
ook hen extra bescherming te bieden. Verschillende opties zijn 
denkbaar:
1. Omdat hotels vaak een minder streng legionella-regime 

hanteren, kan aan hoogrisicopatiënten die voor behandeling 
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naar Nederland zijn gekomen aangeboden worden om gedu-
rende hun behandeling in het ziekenhuis te verblijven of (indien 
beschikbaar) een aan het ziekenhuis verbonden zorghotel.  

2. Het ziekenhuis of de zorgverzekeraar kan bij de wettelijke 
toezichthouder, de ILT informeren naar het legionellabeheer. 
De ILT kan indien nodig een extra controle laten uitvoeren. 

3. De behandelaar kan de patiënt voorlichten over het risico van 
een legionella-besmetting en mogelijkheden geven om dit 
risico te verkleinen door bijvoorbeeld niet te douchen en zich te 
wassen met flessenwater. 

4. De behandelaar kan het hotel of de patiënt een legionellafilter 
ter beschikking stellen, of aanraden deze aan te schaffen. 

5. Het is ook denkbaar dat geen speciale maatregelen worden 
getroffen. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

De eerste optie, ziekenhuisopname gedurende de hele behandel-
ing is een zeer kostbare zaak. Voor veel patiënten zal deze optie 
bovendien niet aantrekkelijk zijn omdat zij, net als de patiënt in 
deze casus, een prettige leefomgeving prefereren boven 
veiligheid. Een zorghotel dat aan het ziekenhuis is verbonden 
biedt alleen meerwaarde boven gewone hotels als het beleid ten 
aanzien van legionella overeenkomstig het beleid van het 
ziekenhuis is. 
De tweede optie is niet voor het ziekenhuis, maar voor het hotel 
een mogelijk dure aangelegenheid. Wanneer de leidingen in het 
hotel vaker of op meer plaatsten getest worden, moeten mogelijk 
ook vaker (en extra) maatregelen worden genomen. Het lijkt niet 
redelijk om van het hotel te verwachten dat het opdraait voor 
kosten voor maatregelen die ver uitstijgen boven die van een 
gewoon hotel. Bovendien is het denkbaar dat veel hotels ‘positief’ 
zullen zijn als zij vaker worden getest. Hierdoor is het vooraf extra 
testen van hotels ook onpraktisch: voordat een patiënt zijn intrek 
neemt in het hotel, zullen extra testen moeten worden verricht, 
maar als het hotel niet aan de eisen voldoet, moet tijdig een ander 
hotel gevonden worden. Het alternatief is dat zorgverzekeraars en 
ziekenhuizen een overzicht maken van alle hotels waar tijdelijk 
kwetsbare patiënten worden gehuisvest, en de ILT vragen om hier 
extra toezicht te houden. Het is echter de vraag of de ILT bereid is 
om verschillende controleniveaus te hanteren voor hotels – 
temeer daar ook voor ziekenhuizen geen strenger controleniveau 
geldt. 
Tegen de optie om de patiënt te informeren over het risico van 
een legionella-besmetting lijkt weinig in te brengen. Echter, het 
advies om niet te douchen en zich alleen te wassen met flessen-
water is bezwaarlijk omdat dit voor de patiënt zeer belastend kan 
zijn/is. Het is ook de vraag hoe lang men het volhoudt om 
flessenwater voor het wassen op te warmen. De extra kosten van 
flessenwater zijn te overzien. Dat laatste geldt echter ook voor de 
kosten van de vierde optie: een legionella-filter (ruim beneden de 
100 euro).
Het bezwaar tegen de laatste optie – geen aanvullende maatre-
gelen treffen – is vooral dat patiënten met een verzwakt immuun-
systeem een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en daardoor 

kunnen overlijden. Alhoewel dit ook geldt voor patiënten die thuis 
verblijven tijdens de behandeling, is de kans op het oplopen van 
legionellose thuis kleiner dan in een hotel, en zeker in vergelijking 
met  oudere hotels met een gedateerd leidingstelsel.  

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De kwestie is wie de verantwoordelijkheid draagt voor het 
beperken van het legionella-infectierisico bij patiënten met een 
verhoogd risico. Hotels moeten zich houden aan wettelijke 
normen met betrekking tot het legionella-beschermingsniveau 
voor de gemiddelde clientele, maar dit niveau is niet afgestemd op 
hoogrisicopatiënten. De wettelijke norm voor legionellabeheer is 
in hotels niet anders dan in ziekenhuizen. Alleen het beleid nadat 
er legionella is aangetoond, is in een ziekenhuis anders: dan 
moeten ook niet-aerosolvormende tappunten als mogelijke 
besmettingsbron gezien worden. Tenzij een hotel zich nadrukkelijk 
zou afficheren als een verblijf voor patiënten die gedurende 
langere tijd behandeld moeten worden, is het niet redelijk om van 
een hotel te verwachten dat het ‘bescherming op maat’ biedt 
tegen legionella-infecties.
De behandelend arts en het ziekenhuis, daarentegen, hebben wel 
een verantwoordelijkheid om ‘bescherming op maat’ mogelijk te 
maken. Het verhoogde risico op een legionella-infectie tijdens een 
chemokuurbehandeling is een direct gevolg van die kuur zelf. Een 
arts behoort de bijwerkingen van een behandeling zoveel mogelijk 
te beperken. Natuurlijk is blootstelling aan legionella geen gevolg 
van de behandeling, maar de verhoogde gevoeligheid voor de 
infectie is dat wel. 
Vanwege de kwetsbare conditie van veel patiënten worden zeer 
hoge eisen gesteld aan infectiepreventie in ziekenhuizen. In het 
verleden was het meer gebruikelijk om patiënten – ook vanwege 
hun kwetsbaarheid – voor langere tijd op te nemen in het 
ziekenhuis. Met het oog op de kosten worden opnames tegen-
woordig zoveel mogelijk beperkt. Door patiënten, ook tijdens hun 
chemokuurbehandeling, zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te 
laten verblijven wordt echter de facto een verhoogd infectierisico 
geaccepteerd, en dat is reden om de verantwoordelijkheid van het 
ziekenhuis - en in het verlengde daarvan wellicht ook de zorgver-
zekeraar - te benadrukken. Van de arts mag in ieder geval 
verwacht worden dat hij goede informatie geeft over infectierisi-
co’s tijdens de behandeling. Het verstrekken van goede informatie 
betekent tevens dat de patiënt een overwogen keuze kan maken 
voor zijn verblijf tijdens de behandeling en daarmee dus ook een 
gedeelte van de verantwoordelijkheid op zich neemt. 
Infectierisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten, en voor alle 
partijen geldt dat de kosten van infectiepreventie in verhouding 
moeten staan tot het risico en de effectiviteit van de maatregelen. 
In dat licht is het zinvol en redelijk dat het ziekenhuis voor deze 
specifieke patiënten, die een verhoogd risico op legionellose lopen 
omdat ze in een hotel moeten verblijven, een legionella-filter voor 
kraan en douche ter beschikking stelt. 
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Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

De behandelend arts behoort patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem te informeren over infectierisico’s en dat geldt 
zeker wanneer de gevoeligheid voor infecties het gevolg is van de 
gegeven behandeling. Patiënten hebben een eigen verant-
woordelijkheid om infectierisico’s te vermijden, maar in sommige 
omstandigheden – zoals tijdens het verblijf in een hotel – is dat 
niet goed mogelijk. Aangezien (a) arts en ziekenhuis verant-
woordelijkheid dragen voor het beperken van bijwerkingen van 
een behandeling, (b) het risico eenvoudig en zonder hoge kosten 
kan worden beperkt met een filter voor op de kraan en douche, en 
(c) het jaarlijks om een klein aantal patiënten gaat die in een hotel 
moeten verblijven tijdens hun behandeling, is het redelijk dat het 
ziekenhuis de filters beschikbaar stelt.

Stap 6: Resterende vragen  
De informatieplicht die artsen hebben ten aanzien van infectieri-
sico’s tijdens en na de behandeling moeten zij naar alle patiënten 
nakomen.  Echter, ziekenhuizen die vaker patiënten hebben die 
gedurende een (immuniteit onderdrukkende) behandeling in een 
hotel verblijven, zouden het beleid moeten aanscherpen. 
GGD-artsen kunnen de ziekenhuizen hierop wijzen. Verder kan 
onderzocht worden in hoeverre de ILT bereid en gerechtigd is om 
extra toezicht te houden op geselecteerde hotels. 
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