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Gevraagde beslissing:
Vaststellen programma van eisen quarantainefaciliteit

Financiële/personele consequenties:
nvt

Verdere procedure:
Na vaststelling in AB GGD-RR zal de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met de
GGD-RR zoeken naar een geschikte locatie die aan de beschreven eisen voldoet.

Communicatie/voorlichtingsaspecten:
nvt

Toelichting:
Programma van eisen
Voor u ligt het programma van eisen quarantainelocatie wat de vier GGD’en en GHOR-bureaus in
Zuid-Holland hebben opgesteld. Aan het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt
gevraagd om het programma van eisen vast te stellen waarna de de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond in samenwerking met de GGD zal zoeken naar een geschikte locatie die aan de beschreven
eisen voldoet.
Opdracht
In de Wet Publieke Gezondheid worden de maatregelen beschreven die bij de bestrijding van
infectieziekten ingezet kunnen worden. Een zeer ingrijpende doch effectieve maatregel, die op advies
van de GGD, door de burgermeester gebruikt kan worden is quarantaine. Het vrijheidsbeperkende
karakter van deze voorziening vraagt om uiterste terughoudendheid. De Wet biedt daarom alleen de
mogelijkheid tot inzet van quarantaine bij de ernstigste en meest gevaarlijkste infectieziekten.
Bij de implementatie van de Wet, nu tien jaar geleden, is er een locatie in de regio aangewezen.
Destijds is er onder tijdsdruk gekozen voor een locatie die nu niet meer voldoet en daarom moet
worden herzien. Omdat vergelijkbare opdrachten in de omliggende GGD regio’s speelde is er voor
gekozen een bovenregionale werkgroep quarantaine op te richten.
Werkwijze
De werkgroep waarin medewerkers met medische- en beleidsmatige achtergrond deelnamen, heeft in
opdracht van hun DPG’en gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen. Hiervoor heeft de
werkgroep gebruik gemaakt van reeds bestaande documenten (b.v. het landelijk draaiboek
gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek (RIVM/LCI) en reeds bestaande generieke
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draaiboeken van GGD Haaglanden en GGD Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast heeft GGD RotterdamRijnmond twee workshops en een symposium rondom het thema quarantaine georganiseerd. De
uitkomsten hiervan zijn ook verwerkt in het programma van eisen.
Onderzoek naar een of meerdere quarantainelocaties in Zuid-Holland
Naast het opstellen van een programma van eisen heeft de werkgroep van de vier directeuren
publieke gezondheid opdracht gekregen om te onderzoeken of het instellen van één
quarantainelocatie voor Zuid-Holland mogelijk is. De werkgroep heeft deze mogelijkheid onderzocht
en adviseert om per veiligheidsregio één quarantainelocatie uit te kiezen.
Belangrijkste argument voor dit advies: de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de
voorbereiding en bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, liggen bij
het bestuur en de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio (Wpg art.6). Gezien deze
verantwoordelijkheden is het volgens de werkgroep niet wenselijk ‘om over regiogrenzen heen te
gaan’. Zo voorkom je mogelijke discussies met grote bestuurlijke lading door personen die in
quarantaine gezet moeten worden door de provincie te verplaatsen c.q. een bestuurder te vragen
hiermee akkoord te gaan.
De werkgroep adviseert dan ook om niet te opteren voor één quarantainefaciliteit voor geheel ZuidHolland. De werkgroep adviseert wel om provinciaal – in het licht van continuïteit van zorg – afspraken
te maken over interregionale bijstand van en voor personeel en verzorging van patiënten.
Capaciteitsvraag quarantainefaciliteit
De werkgroep heeft ook de capaciteitsvraag m.b.t. een quarantainefaciliteit onderzocht. Recente
ervaringen met de uitbraak van A-ziekten, ter ondersteuning van een solide aanbeveling over de
quarantainecapaciteit, ontbreken echter. Zo is bij de terugkeer van contacten van ebolapatiënten in
2014 uitsluitend thuismonitoring als maatregel opgelegd.
De werkgroep adviseert dan ook om uit te gaan van de landelijk aanbevolen opnamecapaciteit van
30-60 bedden per veiligheidsregio, welke gebaseerd is op het aantal contacten van één ziektegeval bij
een A-ziekte zoals SARS.
Bij andere uitbraakscenario’s schiet de quarantainecapaciteit echter al snel tekort zelfs indien de
maximale aanbevolen capaciteit van 240 bedden (4 x 60 per veiligheidsregio) wordt gehanteerd. In
deze situatie verwacht de werkgroep meer van een landelijke – centrale – aanpak, waarbij de
trekkersrol (coördinatie en samenwerking) bij verschillende ministeries (VWS, Defensie) zal liggen.
DPG besluit
Met het opstellen van een Programma van Eisen voor een quarantainefaciliteit heeft de provinciale
werkgroep onderdeel a van de opdracht van de vier DPG’en afgerond. Het programma van eisen is na
afronding in september jl aan de vier DPG’en voorgelegd. De DPG’en hebben toen besloten om:
•
•
•
•

•

Het programma van eisen goed te keuren.
Het advies om een quarantainelocaties per veiligheidsregio te kiezen over te nemen.
Het programma van eisen aan het AB van de Veiligheidsregio’s en GGD’en voor te leggen om
het daarna vast te laten stellen.
Na vaststelling van het programma van eisen de GHOR bureaus de opdracht te geven om, in
samenwerking met de GGD’en, onderdeel b (plan van aanpak Quarantainelocatie) voor te
gaan bereiden en uit te voeren. Hierbij kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de
Werkgroep Quarantaine Zuid-Holland.
Na vaststelling van het Programma van Eisen zal aan Veiligheidsregio’s gevraagd worden om
in hun werkgebied een locatie te vinden.

Bijlage(n):
Programma van Eisen voor een quarantainefaciliteit

PvE Quarantainefaciliteit / R. Wolter / dec 2018

blad 2

