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Coronavirus: 
 

Overzicht van de maatregelen van toepassing op de gedetineerden en de 
aanpassingen van het regime en de activiteiten 

 
 
 
 

Controle inkomende gedetineerden 
 
De dienst Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenissen, na overleg met de FOD Volksgezondheid, heeft 
bijkomende verscherpte maatregelen opgesteld om ervoor te zorgen dat de gedetineerden die in onze 
gevangenissen binnenkomen zo goed mogelijk worden gescreend. Zo kunnen we eventuele besmettingen met 
het virus zo snel mogelijk bij binnenkomst opsporen. Wij vragen  u om de onderstaande instructies te volgen 
voor de volgende inkomende gedetineerden:  
 

 uit vrijheid 

 uit penitentiair verlof 

 uitgaansvergunning (inclusief UV’s ter vervanging van bezoek) 

 uit beperkte detentie 

 via tussenstaatse overbrenging  

 
 

Te volgen procedure 
 
1. De temperatuur van deze gedetineerden wordt gecontroleerd via een thermometer op afstand en dit zo 
snel mogelijk bij binnenkomst.  
 
2. Indien de gedetineerde koorts heeft (meer dan 37,4°C) wordt de gedetineerde in isolatie geplaatst en wordt 
door de arts een staal afgenomen om een eventuele besmetting uit te sluiten. De medische dienst volgt verder 
de instructies die zij van de dienst Coördinatie Gezondheidszorg hebben ontvangen.  
 
3. In afwachting van het resultaat wordt de gedetineerde in de inrichting in isolatie geplaatst. Het is hierbij 
belangrijk dat u hiervoor één of indien nodig meerdere cellen of ruimtes vrijmaakt waar de gedetineerden, die 
in afwachting zijn van het resultaat van de staalafname, kunnen verblijven zonder contact met andere 
gedetineerden.  
 
4. Indien het resultaat van de test op een besmetting met het coronavirus wijst, dan voert de lokale medische 
dienst de hun opgelegde procedure uit en blijft de gedetineerde in isolatie volgens de geldende procedures en 
termijn.  
 
5. Indien het resultaat van de test geen besmetting aan het licht brengt, mag de gedetineerde uit isolatie en 
deelnemen aan het normale regime. 
 



  

 

www.justitie.belgium.be 2/6 

 
 Wij vragen aan u als directie om voor uw inrichting, in overleg met uw lokale medische dienst, een 

werkprocedure uit te schrijven opdat de bovenstaande instructies correct kunnen worden 
toegepast. Gelieve die werkprocedure ter informatie zo snel mogelijk te sturen naar de regionale 
directie en naar Francis de Smet indien dit nog niet gebeurd is (francis.desmet@just.fgov.be).  

 

Controle op temperatuur 
 
De temperatuur moet zo snel mogelijk gecontroleerd worden bij binnenkomst van de gedetineerde op een door 
u als directie te bepalen plaats in de inrichting (bv. ‘bad’). Het is ook op die plaats dat de thermometer moet 
worden bewaard zodat deze steeds beschikbaar is voor de personen die de test moeten afnemen. De lokale 
medische dienst zal daar de temperatuur van de gedetineerde controleren. Bij afwezigheid van het medisch 
personeel is het de opdracht van het penitentiair personeel om de temperatuurafname zo snel mogelijk uit te 
voeren en, in geval van koorts, de betrokken gedetineerde in isolatie te plaatsen. De gedetineerde blijft in 
isolatie tot een arts in de inrichting aanwezig is om, indien aangewezen, een staalafname te doen. Het is de 
arts die beslist over het stopzetten of verlengen van de isolatie.  
 

 
Benodigd materiaal 
 
Opdat zowel de koorts- als staalafname in optimale veilige omstandigheden kan gebeuren, wordt het nodige 
medische materiaal ter beschikking gesteld van alle gevangenissen. Over de soorten materiaal, de aantallen 
en het gebruik hiervan zal de dienst Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenissen het medische personeel 
van uw inrichting in navolging van deze communicatie hierover uitgebreid informeren. 
 
Wij vragen u om binnen uw inrichting zo verstandig en zo zuinig mogelijk om te gaan met het beschikbare 
materiaal. Wereldwijd is een schaarste aan dit type materiaal waardoor leveringen soms langer dan normaal 
op zich laten wachten. Het is dus belangrijk om verspilling te vermijden.   
 
Ander materiaal in het kader van preventie zoals zeep en papieren handdoekjes vallen ten laste van de 
budgettaire enveloppe van uw inrichting. Gelieve er vanuit budgettair standpunt rekening mee te houden dat 
u de komende weken wellicht meer bestellingen dan normaal moet plaatsen voor deze producten. Mocht u 
hierbij toch problemen ondervinden, gelieve hiervoor contact op te nemen met FMF Info Corona (ACA) (info-
corona@just.fgov.be).  
 

Meldingen aan medische dienst 
 
Gelieve iedere ochtend de lijst met inkomende gedetineerden uit vrijheid, uit penitentiair verlof, 
uitgaansvergunning, uit beperkte detentie of via tussenstaatse overbrengingen door te sturen naar de 
medische dienst van uw inrichting met aanduiding van de gemeten lichaamstemperatuur van elk van deze 
gedetineerden. De verpleegkundige controleert de daaropvolgende dag opnieuw de temperatuur van de 
gedetineerde en stuurt de lijst daarna door naar de dienst Coördinatie Gezondheidszorg. 
 
Elke staalafname dient eveneens aan de dienst Coördinatie Gezondheidszorg en de regionale directie gemeld 
te worden.  
 
Indien uw inrichting door de politie of magistratuur op de hoogte wordt gebracht dat een gedetineerde die 
naar de gevangenis zal worden gebracht een ‘verdacht geval’ is of effectief besmet is met het 
coronavirus, vragen wij u om dienst Coördinatie Gezondheidszorg hierover zo snel mogelijk in te lichten.  
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Voor gedetineerden die koorts krijgen tijdens hun detentie volgt de medische dienst van uw inrichting de 
procedures van de FOD Volksgezondheid.  

 
Controle uitgaande gedetineerden  
 
Ook gedetineerden die uitgehaald of overgebracht worden moeten net voor hun vertrek op hun 
temperatuur worden gecontroleerd. Dit gebeurt door de medische dienst of bewakend personeel. 
 
 

Procedure ‘verdacht geval’  
 
Conform de globale aanpak van de FOD Volksgezondheid, heeft de dienst Coördinatie Gezondheidszorg 
Gevangenissen een procedure uitgewerkt voor het snel kunnen herkennen van mogelijke besmettingen met 
het coronavirus en voor het zo goed mogelijk voorkomen van verdere verspreiding.  
 
De lokale medische dienst van uw inrichting heeft instructies ontvangen en weet hoe ze een persoon die 
mogelijk besmet is, kunnen herkennen en wat ze in dat geval moet doen. Via de centrale apotheek ontving 
elke medische dienst ook een doos met beschermingsmiddelen en materiaal om staalafnames uit te voeren. 
 
Te volgen procedure wanneer een gedetineerde voldoet aan de definitie van een ‘verdacht geval’, namelijk:  
“een acute infectie van de bovenste luchtwegen of onderste luchtwegen met koorts, die nieuw verschijnen of 
die verslechteren indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont”.  
 

1. De medische dienst isoleert de gedetineerde en geeft hem een mondmasker dat hij moet dragen. 
Naar analogie met bronisolatie voor tuberculose, houdt de isolatie onder meer in: masker dragen 
buiten de cel en glasbezoek. Transfers en verschijningen voor het paleis zijn sterk 
tegenaangewezen. Indien de betrokken gedetineerde toch moet worden vervoerd, dan dient het 
transport te gebeuren per ziekenwagen.  

2. Een arts onderzoekt de gedetineerde en voert een staalafname uit.  
3. In afwachting van het resultaat van het afgenomen staal, blijft de gedetineerde in isolatie in de 

gevangenis.  
4. Als de gedetineerde niet besmet is met het coronavirus, blijft hij aansluitend toch in isolatie in de 

gevangenis waar hij dagelijks door een arts wordt opgevolgd. Het is de arts die zal beslissen over 
het opheffen van de isolatiemaatregelen.  

5. Als de gedetineerde besmet is met het coronavirus, volg dan de onderstaande procedure 
‘besmette gedetineerde’.  
 

In functie van een transparant beleid informeert u het personeel, uw vaste externe partners van deze 
situatie vanuit algemene waakzaamheid.  
 

 
Procedure ‘besmette gedetineerde’ 
 

In de gevangenissen 
 
Bij bevestiging van het coronavirus bij een gedetineerde (dus het resultaat van de staalafname is positief), 
zal die gedetineerde worden verwijderd uit uw inrichting en worden overgebracht naar een 
aangepaste setting. Deze maatregel is noodzakelijk met oog op het herstel van de betrokken gedetineerde 
en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.  
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 Gedetineerden die positief testen en enkel milde symptomen vertonen, zullen per ambulance worden 
overgebracht naar een aparte sectie in het PC Brugge.  Door de aanwezigheid van een medisch 
centrum in de inrichting en de aanwezigheid van een sterke infrastructurele compartimentering met 
mogelijkheid tot medische isolatie, biedt het PC Brugge een aangepaste setting om besmette 
gedetineerden op te vangen. De gedetineerden (zowel mannen als vrouwen) worden er verder in 
medische isolatie geplaatst, dit naar analogie met de isolatiemaatregelen in de vrije samenleving. 
De arts van de afdeling beslist over het einde van de isolatiemaatregel waarna de gedetineerde de 
afdeling kan verlaten. Hij/zij gaat zo snel mogelijk naar een gewone cel of terug naar de gevangenis 
van herkomst. 
 
Naast het PC Brugge worden ook andere pistes onderzocht voor de opvang van gedetineerden die 
positief testen.  

 
 Gedetineerden die positief testen en ernstige symptomen (bv. zware ademhalingsproblemen) 

vertonen, zullen worden overgebracht en opgevangen in een referentieziekenhuis.  
 
Na vertrek van een besmette gedetineerde wordt de cel gedurende 4 uur gelucht en nadien grondig 
gepoetst. Dekens worden verwisseld. Het recupereerde deken wordt 24u in een afgesloten zak bewaard 
alvorens opnieuw in omloop te brengen.  Voor het reinigen van cellen die bezet waren door een besmette 
gedetineerde kan water met opgeloste chloortabletten gebruikt worden. Indien niet voorradig, is 10 ml javel 
op een liter water een goed alternatief. De natte oppervlakken laten drogen aan de lucht, dus niet 
droogwrijven, geeft de meeste zekerheid voor het doden van het virus. 
 
In functie van een transparant beleid informeert u het personeel, uw vaste externe partners van deze 
situatie vanuit algemene waakzaamheid. 
Mogelijkerwijze is er sprake geweest van nauw risicovol contact met de besmette gedetineerde.  
 
De officiële definitie van nauw risicovol contact is de volgende:  
 

 Huisgenoten van de COVID-19-patiënt vanaf de dag voordat deze patiënt symptomen vertoonde.  

 Personen die vanaf de dag voordat de eerste symptomen optraden bij de COVID-19-patiënt, langer 
dan 4 uur intensief contact binnen een straal van 1,5 meter hebben gehad met de COVID-19-patiënt 
of rechtstreeks in contact zijn gekomen met infectieuze secreties (bv zakdoek met blote hand 
aanraken).  

 Personen die samen gereisd hebben met een COVID-19 patiënt, ongeacht het voertuig, waarbij de 
COVID-19-patiënt 1 of 2 plaatsen verder zat (in elke richting).  

 Personen die blootgesteld werden in de gezondheidszorg, waaronder zij die directe zorg aan 
COVID-19-patiënten hebben verleend, zij die samengewerkt hebben met zieke gezondheidswerkers, 
personen die patiënten hebben bezocht of in dezelfde omgeving verbleven als een COVID-19-
patiënt, zonder adequate beschermingsmiddelen (minimum chirurgisch masker en handschoenen).  

 
Wanneer deze situatie zich voordoet: 

 Informeert de directie het betrokken personeel en de gedetineerde van het feit dat ze een risicovol 
contact hebben gehad. 

 Vraagt de directie hen om hun temperatuur te nemen en waakzaam te zijn voor symptomen. 
 Er zijn geen bijzondere maatregelen tot isolatie of quarantaine van personen in deze situatie. 
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In de transitiehuizen 
 
Onze instructies worden ter informatie aan de transitiehuizen overgemaakt.  
 
Gedetineerden die positief testen blijven in het transitiehuis. Ze worden in geen geval overgebracht naar 
de gevangenis aangezien het een plaatsingsbeslissing betreft.  
 

 

Aanpassing regime en activiteiten gedetineerden 
 

Externe contacten 
 
Het grootste risico op besmetting met het coronavirus in de gevangenissen komt van de buitenwereld. 
Externe contacten worden dan ook zoveel mogelijk beperkt, conform de nationale preventie- en 
controlemaatregelen.  
 
Bezoek 
 
Alle vormen van bezoek worden opgeschort vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020, conform de duurtijd 
van de federale maatregelen. Als compensatie voor het wegvallen van dit bezoek krijgen alle aanwezige 
gedetineerden, maar ook alle gedetineerden die vanaf nu opgesloten worden (ongeacht de datum waarop ze 
binnenkomen) een belkrediet van 20€. Zo draagt de organisatie bij tot het in stand houden van de contacten 
met de buitenwereld. 
 
Alle gedetineerden in uw inrichting moeten hiervan op de hoogte worden gebracht zodat ze hun 
familie kunnen verwittigen. We beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben op de sociale 
contacten van gedetineerden en dit niet evident is voor hen. Een goede communicatie naar hen toe is 
belangrijk; we vragen daarbij om te benadrukken dat de beslissing is genomen ter bescherming van hun 
gezondheid, van die van hun omgeving en van de volksgezondheid. Ter ondersteuning van de communicatie 
naar de gedetineerden toe ontving u de bijgevoegde flyers (in het Nederlands, Frans en Engels).  
 
Om bezoekers te informeren, vragen wij u om het bijgevoegde informatieblad (in het Nederlands, Frans en 
Engels) uit te hangen aan de toegangspoort van de gevangenis. 
 
 
Toegang tot de gevangenis 
 
Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen worden voorlopig nog steeds 
toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- 
en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en 
hulpverleners.  
 
Minimaal gaan dringende leveringen door.  
Laat ook geplande werken zoveel als mogelijk doorgaan.  
 
Alle bezoeken door groepen zijn geannuleerd. Dat gaat bijvoorbeeld over de rondleidingen met studenten, 
koren van de erediensten, externe sportploegen, theatervoorstellingen, enz.   
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Ook alle initiatieven met de pers/media zijn geannuleerd. 

 
Activiteiten  
 
Alle reguliere groepsactiviteiten, alle gemeenschappelijke activiteiten op sectie inbegrepen, worden 
vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 opgeschort, behalve:  
 

 Tewerkstelling: huishoudelijke arbeid, werken op cel, werken in de ateliers (ook deze geleid door 
externen) 

 Wandeling (zie specifieke richtlijnen hieronder) 
 Boeken van de bibliotheek kunnen op cel bedeeld worden, maar gedetineerden kunnen niet 

naar de bibliotheek gaan 
 Individuele eredienst 
 Individuele hulpverlening van externe partners (zie specifieke richtlijnen hieronder) 

 
Wat betreft het organiseren van de wandelingen, gelden de volgende specifieke aanbevelingen (in volgorde 
van belangrijkheid):  
 

1. Stabiele groepen (zoveel mogelijk dezelfde samenstelling van groepen van gedetineerden; zo weinig 
mogelijk afdelingen/secties mixen) 

2. Kleinere groepen 
3. Langere wandeltijden  

 
 
Individuele activiteiten van externe partners gaan door indien deze in medisch-veilige omstandigheden 
kunnen plaatsvinden, zoals voldoende afstand tot de gedetineerde. Wij vragen u om te overleggen met uw 
contactpersoon van de gemeenschap over de praktische modaliteiten.  

 

Celmutaties 
 
Onnodige celmutaties moeten vermeden worden zodat gedetineerden zoveel mogelijk in dezelfde stabiele 
groep blijven. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bij een positieve gedetineerde de risico’s tot verdere 
besmetting zoveel mogelijk beperkt blijven tot deze groep.  

 

Preventie en sensibilisering 
 
Een goede hygiëne is van fundamenteel belang in de preventie van de overdracht van het virus (en van 
andere besmettelijke ziektes). We vragen u het nodige te doen om een continue en verscherpte 
schoonmaak binnen de inrichting te garanderen.  
 
De tafels van het bezoek moeten tussen elk bezoek gereinigd worden. Ook de tafels in gesprekslokalen waar 
advocaten en externen gedetineerden zien, moeten vaker dan normaal gereinigd worden. Reguliere 
reinigingsproducten volstaan. Vraag fatikken en desgevallend externe firma’s om ook extra aandacht te 
besteden aan andere oppervlakken zoals deurklinken en vaak gebruikte lokalen en toiletten.  
 
Het is ook belangrijk dat gedetineerden de basisprincipes op vlak van een goede hygiëne respecteren. De 
bijgevoegde affiches kunnen u helpen om hen hiervoor te sensibiliseren.  


