Informatiekaart Quarantaine en isolatie A-infectieziekte
Wat is quarantaine en wat is het doel?

Wat is het?

❶

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Quarantaine is gedwongen afzondering van iemand die in contact was met een besmet persoon maar niet ziek is.
Quarantaine kan thuis plaatsvinden of op een plek die de overheid aanwijst.
Wat is isolatie en wat is het doel?
Isolatie is een maatregel om verdere besmetting met de A-infectieziekte te voorkomen.
Isolatie is gedwongen afzondering van iemand die besmet is door de A-infectieziekte en ziek is.
Isolatie kan plaatsvinden thuis of in het ziekenhuis.

Wie beslist hoeveel plekken voor quarantaine en isolatie nodig zijn en waar?
De minister voert de regie op het benodigde aantal afzonderingsplaatsen in heel Nederland.
In elke veiligheidsregio zijn 30 tot 60 quarantaineplaatsen, afhankelijk van het aantal inwoners in de regio.
Nederland telt circa 260 plaatsen voor aerogene isolatie, het aantal verschilt per type ziekenhuis.
De minister kan ziekenhuizen aanwijzen die besmette mensen uit het hele land opvangen.

Wat houden
quarantaine en isolatie
bij een A-infectieziekte
(zoals COVID-2019) in
en wie beslist
hierover?

Hoe komt de beslissing tot quarantaine of isolatie tot stand?

Wie beslist?

❷

De (huis)arts die bij iemand een besmetting met de infectieziekte vermoedt, meldt dit direct aan de GGD.
De GGD meldt de (verdenkingen van) de besmetting aan het RIVM.
De huisarts, specialist of de GGD neemt een monster af om te testen of iemand besmet is met de infectieziekte.
Twee gespecialiseerde laboratoria testen het monster, alleen twee positieve tests bevestigen besmetting.
De GGD spoort mensen op die met de (mogelijk) besmette persoon in contact zijn geweest en volgt ze.
De GGD overlegt met de (mogelijk) besmette persoon en diens arts of quarantaine of isolatie nodig is en of dat thuis kan.
Wie doet wat bij quarantaine of isolatie thuis?
De GGD geeft voorlichting over wat de persoon thuis wel en niet mag doen.
De GGD controleert dagelijks of de persoon thuis verschijnselen van de infectieziekte ontwikkelt.
De (huis)arts beslist of verplaatsing naar een ziekenhuis nodig is.
De GGD informeert burgers en organisaties hoe om te gaan met personen die in quarantaine of isolatie zitten.

Wie regelt wat bij gedwongen quarantaine of isolatie?

Dwangmaatregel

❸

Wetgeving

❹

Werkt de persoon niet mee aan quarantaine of isolatie, dan kan de voorzitter veiligheidsregio hem dwingen.
De voorzitter veiligheidsregio licht de persoon en belanghebbenden zoals de officier van justitie in over de dwangmaatregel.
De GGD regelt vervoer van de persoon naar een daartoe aangewezen plek of ziekenhuis.
De officier van justitie toetst of procedures voor de dwangmaatregel zijn opgevolgd.
De rechter beslist binnen drie dagen of de dwangmaatregel in stand blijft.
De voorzitter veiligheidsregio heft de maatregel op als de persoon meewerkt, of de noodzaak verdwenen is.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst naderhand of de hele procedure zorgvuldig is verlopen.

Welke wetten zijn relevant bij quarantaine en isolatie?
De Wet publieke gezondheid regelt de bevoegdheid van de overheid bij quarantaine en isolatie.
De Wet publieke gezondheid regelt welke overheid kosten draagt voor het uitvoeren van de maatregel.
De Wet publieke gezondheid regelt de rechten van personen die in quarantaine of isolatie moeten.

Over deze kaart
Deze Informatiekaart beschrijft op hoofdlijnen wat quarantaine en isolatie inhouden en wie daarover beslist bij een A-infectieziekte als het nieuwe coronovirus (COVID-2019).
De kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek. Wij danken deskundigen van de GGD voor hun inhoudelijke inbreng. Deze Informatiekaart is een aanvulling op de
Informatiekaart ‘Bestrijding A-infectieziekte’ van 13 februari 2020, te vinden op https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/bestrijding-van-covid-2019-coronavirus/
Heb je vragen? We horen het graag: gertrude@argumentenfabriek.nl en liza@argumentenfabriek.nl. Deze Informatiekaart is gepubliceerd op 29 februari 2020.
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