
Tuberculose bij arrestanten en gedetineerden:
procedure voor arrestantenbewaarders en

penitentiair medewerkers



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Procedure CPT op basis van notitie LCI d.d. januari 1996;  

Geredigeerd in september 2013. 

 

Vastgesteld op 27 september 2013 door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. 

Revisie september 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNCV Tuberculosefonds 

Den Haag, november 2013 

 

 
© KNCV Tuberculosefonds 

Overname en/of openbaarmaking van 

gedeelten van deze uitgave is toegestaan, 
mits dat gebeurt met bronvermelding. 

 

KNCV TUBERCULOSEFONDS 
POSTBUS 146 

2501 CC DEN HAAG 

TELEFOON 070 - 416 72 22 
FAX 070 - 358 40 04 

E-MAIL INFO@KNCVTBC.NL 

WWW.KNCVTBC.NL 
  

http://www.kncvtbc.nl/


 
 

2 
 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 

Probleem ..................................................................................................................................... 3 

Aanpak ....................................................................................................................................... 3 

Wat zijn de risico's voor het politiemedewerkers en / of personeel van justitie?....................... 4 

Onderzoek naar mogelijke besmetting van de contacten ........................................................... 4 

Praktijk ....................................................................................................................................... 4 

Conclusie .................................................................................................................................... 6 

 

 

 

  



 
 

3 
 

Tuberculose bij arrestanten en gedetineerden:  

procedure voor arrestantenbewaarders en penitentiair medewerkers  

  
Uitgangssituatie 

Bij gedetineerden en arrestanten wordt in Nederland vaker tuberculose aangetroffen dan bij de 

gemiddelde Nederlandse bevolking. Het komt nogal eens voor dat arrestantenbewaarders of 

penitentiair medewerkers (verder te noemen 'verzorgers ingeslotenen') met een tuberculoseprobleem in 

aanraking komen. Het kan zijn dat de arrestant of gedetineerde (verder te noemen 'de ingeslotene') zelf 

aangeeft (of zelfs dreigt) tuberculose te hebben, in andere gevallen is het wellicht de verzorger 

ingeslotenen die zich zorgen maakt over de gezondheidstoestand van de ingeslotene en denkt dat deze 

mogelijk tuberculose heeft. Voor de aanpak van het probleem maakt dit niets uit. In beide gevallen kan 

deze richtlijn gehanteerd worden. 

 

Probleem 

Bij tuberculose zijn - net als bij iedere andere besmettelijke ziekte -- altijd twee partijen betrokken: de 

zieke (de bron) en de vatbare (het contact). De zieke bron en de contacten hebben andere belangen: 

1. De zieke arrestant moet zo snel mogelijk adequaat / op juiste wijze gediagnosticeerd worden 

en de juiste medische behandeling krijgen. Dit is in het belang van de eigen gezondheid, maar ook om 

besmettelijke periode te bekorten. 

2. De contacten (de verzorgers ingeslotenen en mede-ingeslotenen) moeten zo goed mogelijk 

beschermd worden en indien nodig gecontroleerd. 

 

Aanpak 

De stappen die ondernomen moeten worden: 

1. Verificatie van de verdenking/diagnose: is er sprake van tuberculose, is er sprake van een 

besmettelijke vorm van tuberculose?  

 

Er is 24 uur per dag een arts
1
 te bereiken. Het is aan deze arts om aan de hand van de 

symptomen (= ziekteverschijnselen) de juiste diagnose te stellen en de mogelijkheid van 

besmettelijkheid in te schatten. Om besmettelijkheid te bepalen is inzicht in de klachten, met 

name hoestklachten, een röntgenfoto van de longen en een sputumonderzoek  noodzakelijk.  

 

Maatregelen voorafgaand aan overleg met de dienstdoende arts: 

- betrokkene niet met anderen in een cel plaatsen 

- betrokkene benaderen met een geschikt mondneusmasker (type FFP2)
2
 

 

2. Indien de dienstdoende arts meent dat er een ernstige verdenking op actieve longtuberculose 

bestaat: direct isolatie maatregelen toepassen en zo spoedig mogelijk nadere diagnostiek laten 

verrichten. 

 

2.1 Tijdens kantooruren: overleggen met de afdeling tuberculosebestrijding van de 

plaatselijke GGD voor directe diagnostiek. 

 

2.2 Buiten kantooruren: 

Afhankelijk van ernst van de verdenking en de klachten kiezen voor: 

                                                           
1
 Bij arrestanten is dat de gemeentearts of forensisch geneeskundige, bij gedetineerden de arts van de 

Medische Dienst van de instelling 

 
2
 Een masker dat effectief is bij de preventie van tuberculose dient te voldoen aan de volgende eisen: 

 Goed afsluiten van mond en neus  
 Een filterefficiency van tenminste 95% voor deeltjes > 1um  
 Een lekkage van niet meer dan 10%  

Het masker dient te voldoen aan de Europese richtlijn EN 149-2001 en is van het type FFP-2. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling tbc-bestrijding van de GGD. 
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- afwachten tot kantooruren --> als onder 2.1 

- directe diagnostiek via plaatselijk ziekenhuis 

 

Betrokkene dient met een mondneusmasker (type FFP2
2
) vervoerd te worden naar de plaats 

van diagnostiek (GGD of ziekenhuis).  

 

3. Bij bevestiging van een besmettelijke vorm van tuberculose blijft de patiënt in isolatie. 

Personeel in direct contact draagt een mondneusmasker (type FFP2
2
) bij het betreden van de 

cel. 

 

3.1 GGD of andere behandelaar: in overleg met justitie overplaatsing naar algemeen 

ziekenhuis of Justitieel Medisch Centrum Scheveningen. 

 

3.2 Ziekenhuis: opname. 

Indien geïndiceerd later overplaatsing naar algemeen ziekenhuis of Justitieel Medisch 

Centrum Scheveningen. 

 

Wat zijn de risico's voor het politiemedewerkers en / of personeel van justitie?  

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die zich meestal langzaam ontwikkelt. Er bestaan 

verschillende vormen. Alleen patiënten met onbehandelde longtuberculose kunnen besmettelijk zijn. 

Na aanvang van de behandeling zijn ook deze patiënten meestal snel (meestal binnen drie weken) niet 

meer besmettelijk. 

 

Overdracht van tuberculose 

Een patiënt met longtuberculose kan door hoesten of niezen besmette druppeltjes in de lucht brengen 

en daarmee anderen besmetten. Lang niet iedereen die de bacteriën inademt wordt ook ziek. De 

slijmvliezen van mond- en keelholte, luchtpijp en longen zijn in staat om de bacteriën onschadelijk te 

maken. Als deze afweer faalt, duurt het altijd lang (minstens enkele maanden) voordat de ziekte 

ontstaat. In die periode is geen gevaar voor besmetting naar anderen (collega's, eigen gezin e.d.). 

 

Onderzoek naar mogelijke besmetting van de contacten 

Wanneer bij een ingeslotene longtuberculose wordt vastgesteld, zal de GGD altijd een 

contactonderzoek in gang zetten en personen die met de besmettelijke patiënt in contact zijn geweest, 

onderzoeken of zij geïnfecteerd zijn. Afhankelijk van de werkelijke besmettingskansen zullen ook 

verzorgers ingeslotenen en mede-ingeslotenen onderzocht worden. Dit onderzoek is het meest 

betrouwbaar na minimaal 8 weken ná het laatste contact met de besmettelijke patiënt. Om te zorgen 

dat geen contacten uit het oog verloren worden, is het van belang om zo spoedig mogelijk in overleg 

met de GGD een contactlijst van betrokken personeel en betrokken mede-ingeslotenen op te stellen. 

 

Als bij een contact een tbc-infectie wordt aangetoond kan uit voorzorg een behandeling gegeven 

worden. Deze behandeling wordt ingesteld om ziekte te voorkómen. Deze preventieve behandeling 

duurt een aantal maanden, afhankelijk van de gebruikte medicatie.  

  

Praktijk 

Tijdens het begeleiden van besmettelijke personen van en naar een cel is er weinig gevaar voor 

overdracht wanneer de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Het gevaar van overdracht is 

groter bij langdurig verblijf met een besmettelijke tbc-patiënt in een kleine, gesloten ruimte (zoals een 

cel of transportbus).  

 

Wanneer een wachtarts/ politiearts met een (potentiële) besmettelijke patiënt wordt geconfronteerd, 

dient deze de GGD hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (meldplicht!). Op deze wijze 

wordt onnodige vertraging bij het instellen van isolatiemaatregelen, starten van de behandeling en het 

contactonderzoek voorkómen. 
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 Voorbeeld 1 

Er zit een zwaar hoestende, magere, aan harddrugs verslaafde jongeman op de cellengang van 

een politiebureau. De man spuugt vieze geelgroene fluimen op de grond, houdt zijn hand niet 

voor zijn mond. Een arrestantenverzorger oppert dat de man wel eens tuberculose zou kunnen 

hebben. Het is 18.00 uur. De arrestantenverzorgers vragen zich af of de man naar de 

gemeenschappelijke eetruimte mag, omdat hij wel eens besmettelijk zou kunnen zijn voor 

andere ingeslotenen. Een van de arrestantenverzorgers is bovendien een zwangere vrouw en 

zij maakt zich zorgen over de gevolgen voor haar zwangerschap. 

 

 Aanpak 

Als de arrestantenverzorgers de medische problemen bemerken, moeten ze de arts bellen. Het 

is de verantwoordelijkheid van de arts om te beoordelen of er gevaar voor besmetting dreigt 

(ook andere aandoeningen zijn via aanhoesten overdraagbaar). 

De zwangere vrouw loopt niet meer gevaar dan de anderen. Het risico op overdracht is voor 

haar niet groter, bij besmetting tijdens de zwangerschap is er geen kans op voortijdige 

bevalling of aangeboren afwijkingen. 

 

De arts kan tijdens het eerste telefoongesprek al aangeven hoe te handelen bij deze ingeslotene 

tot de arts zich een definitief oordeel heeft gevormd (bijvoorbeeld betrokkene voorlopig alleen 

in de cel houden of niet). 

Als de betrokkene inderdaad een besmettelijke vorm van tuberculose heeft, dient de cel na 

gebruik huishoudelijk gereinigd en gelucht te worden. In verband met risico op besmetting 

mag reiniging van de cel pas op z’n vroegst 8 uur na vertrek van de besmettelijke arrestant 

plaats vinden. Eetgerei kan gewoon huishoudelijk gereinigd worden.  

 

 Voorbeeld 2 

Een ingeslotene wordt voorgeleid. De begeleiders moeten fysiek geweld gebruiken omdat de 

ingeslotene zich voortdurend verzet tegen hun aanwijzingen. Tijdens het handgemeen laat hij 

niet na zijn begeleiders in het gelaat te spugen. Hij vermeldt bovendien onder behandeling te 

zijn voor tuberculose en dat hij hoopt dat hij betrokkenen met het spuwen goed ziek heeft 

kunnen maken. Een van de bewakers heeft een pasgeboren dochter en maakt zich zorgen of hij 

haar gewoon mag vasthouden en knuffelen. 

 

 Aanpak 

Overleg met de dienstdoende arts. Vrijwel alle mensen die behandeld worden voor tuberculose 

zijn niet besmettelijk meer. Niettemin is het verstandig de dienstdoende arts toch navraag te 

laten doen bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Buiten kantooruren neemt de 

dienstdoende arts de beslissing over eventuele bijzondere maatregelen. Gezien het feit dat 

betrokkene niet hoest en geen zieke indruk maakt, zal de arts vrijwel zeker besluiten dat er 

geen extra maatregelen genomen hoeven te worden. De baby thuis mag gewoon geknuffeld 

worden. 

 

 Voorbeeld 3 

Een buitenlandse arrestant die illegaal in het land verblijft is mager, maakt een zieke indruk en 

hoest. Hij geeft zelf geen klachten aan en heeft er geen behoefte aan een arts te spreken. De 

arrestantenbewaarders maken zich geen zorgen tot toevallig, op de tweede dag, blijkt dat de 

man bloed opgeeft bij het hoesten. Het is 12.30 uur, de dienstdoende arts is op huisbezoek en 

komt om 15.00 uur langs. 

 

 Aanpak 

Bij een arrestant, die een zieke indruk maakt wordt de dienstdoende arts in consult gevraagd, 

ook wanneer de arrestant aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Dit kan een besmettelijke 

vorm van tuberculose zijn. Betreffende arrestant moet vanaf het vermoeden van tuberculose in 

een eigen cel worden geplaatst en geïsoleerd. Het moet een goed geventileerde cel zijn. De 
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man mag niet naar de gemeenschappelijke ruimten. Bij het betreden van de cel door 

bewaarders of anderen dienen mondneusmaskers type FFP2 gedragen te worden, tenzij de arts 

anders aangeeft. 

 

Conclusie 

Slechts een zeer klein gedeelte van hoestende ingeslotenen heeft open tuberculose. Als er verdenking 

is op tuberculose, is het van belang dit snel uit te zoeken. Dit onderzoek loopt altijd via de 

dienstdoende arts (gemeentearts, forensisch arts of instellingsarts). Als er daadwerkelijk sprake is van 

besmettelijke longtuberculose zullen alle mensen die mogelijk besmet werden nader onderzocht 

worden. Tot die tijd zijn doorgaans geen andere maatregelen nodig dan hierboven beschreven.  
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