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SAMENVATTINGSKAART 

RICHTLIJN ISOLATIE JUSTITIE 

 

De gezondheidseffecten van isolatie 

Het toepassen van isolatie maakt gezonde mensen ziek, en zieke mensen zieker                                                                   

Er treden zowel lichamelijke als psychische problemen op 

Problemen ontstaan al na een kort verblijf in isolatie 

 

LICHAMELIJKE EFFECTEN VAN ISOLATIE  

Gastro-intestinale klachten 

Hartkloppingen 

Zweten 

Achteruitgang van de visus 

Slapeloosheid 

Mictieproblemen 

Verminderde eetlust en gewichtsverlies 

Migraine 

Rugpijn 

Gewrichtsklachten 

Vermoeidheid en spierzwakte 

Duizeligheid 

Toename van pre-existente ziekten 
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PSYCHISCHE EFFECTEN VAN ISOLATIE  

Angst   spanning, prikkelbaarheid, paniekaanvallen en angst voor de dood 

Depressie  emotioneel afvlakken, stemmingswisselingen, hopeloosheid, 

initiatiefverlies, zich terugtrekken en ernstige depressie 

Woede  prikkelbaarheid, vijandigheid, impulsdoorbraken, gewelddadigheid, 

razernij 

Cognitieve 

problemen  

problemen met aandacht en concentratie, desoriëntatie en 

geheugenproblemen 

Problemen met de 

waarneming  

overgevoeligheid voor geur en geluid, verstoorde tijdsbeleving, 

depersonalisatie en hallucinaties 

Psychose  obsessieve gedachten, achterdocht, hallucinaties, psychotische depressie 

Suïcidaliteit  automutilatie, suïcidale gedachten, suïcidepogingen 

 

Isolatie is een sterke risicofactor voor automutilatie 

Isolatie-plaatsing is een risicofactor voor automutilatie, ook lang nadat de plaatsing beëindigd is. 

Isolatie-plaatsing kan bij psychisch zieken lijden tot automutilatie, maar is bij geestelijk gezonden 

zo mogelijk nog schadelijker. Deze schade kan voortduren ook als de iso-plaatsing beëindigd is en 

de isolatie zelf heeft een sterker effect dan eventuele onderliggende psychische ziekte 

 

Isolatie is een sterke risicofactor voor suïcide 

Isolatie-plaatsing is een risicofactor voor suïcide, ook lang nadat de plaatsing beëindigd is. 

“Doorgemaakte isolatie” is dus ook een risicofactor. Grofweg éénderde van alle gedetineerden die 

suïcide plegen in detentie, had in die detentieperiode één of meer isolaties doorgemaakt.  

 

 

 

 



 
 
 

 

  

VERSIE: 1.0 
DATUM: 12-2017 
EIGENAAR: RICHTLIJNENCOMMISSIE 
REVISIEDATUM: 12-2022 
STATUS: DEFINITIEF 

3 

 
 

 

 

 

 

WERKWIJZE BEOORDELING PERSOON IN ISOLATIE 
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MEDISCH ONDERZOEK VAN EEN PATIËNT IN ISOLATIE 

Isolatieplaatsing

Visite binnen                      

3  uur 

(triage U3)

Vraag :

waarom is er geen lichter 
alternatief toegepast?

Advies op maat :

gezondheidsrisico's van 
isolatie bij deze 

ingeslotene

Advies :

Plaatsing 

maximaal 3 uur, 

zoek alternatief

Alternatief (zorg)

PPC

EZV/EZA

JCvSZ

Ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis (art 15.5 PBW)

Alternatief (veiligheid / straf) 

Strafcel op eigen afdeling

Uitsluiten groepsactiviteiten

Afnemen privileges 

Overplaatsing naar andere inrichting

Face-to-face visite

Open celdeur
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Medisch dossier

Visite bij 
betrokkene

ABCDE 
beoordeling

Lichamelijk 
onderzoek : 

letsels en ziekte

Psychiatrisch 
onderzoek

Vastleggen                          
in medisch dossier 

( HIS)

Bevindingen onderzoek

Advies aan directie

Follow-up 

Let op suicidaliteit en 

(neiging tot) automutilatie

Overweeg psychiater of 
psycholoog te betrekken

Let op onderkoeling, 
oververhitting, hygiene cel

Let op intoxicatie of  

onttrekking 

van alcohol, drugs,  

geneesmiddelen

Onderzoek face to face,                       
open celdeur

Kijk, voel, luister en ruik!

Voorgeschiedenis

Kwetsbaarheden

Medicatie

Reden isolatie-plaatsing
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Exposure : aandachtspunten bij onderzoek in de cel 

Onderkoeling Scheurkleding, slapen op matras op de grond, nat geworden ? 

Oververhitting Onvoldoende geventileerde cel, teveel kleding (daklozen!), worsteling 

(EDS!) 

Letsels Gearresteerd of geplaatst met overmacht/worsteling ? Automutilatie ? 

Suïcidepoging ? 

 

Het oriënterend psychiatrisch onderzoek  

Eerste indruk Verzorging, gelaatsuitdrukking, geschatte leeftijd conform 

kalenderleeftijd ? 

Contact  Contactgroei, oogcontact 

Gevoel Welk gevoel roept betrokkene op bij de arts ? 

Bewustzijn Helder of verlaagd ? Schatting met EMV (3-15) of AVPU score 

Aandacht en concentratie Concentratiestoornis, verhoogde afleidbaarheid 

Oriëntatie Tijd, plaats, andere personen, eigen persoon 

Geheugen Korte termijn, lange termijn, confabuleren (leegtes opvullen) 

Oordeelsvorming Gestoord realiteitsbesef, zelfoverschatting, gebrek aan zelfkritiek 

Ziekte-inzicht Ziekte-inzicht, ziekte-besef 

Waarneming Hallucinaties (akoestisch, visueel, tactiel) 

Denken Vorm (tempo, samenhang) en inhoud (wanen, dwanggedachten) 

Stemming Eufoor, normofoor, somber, prikkelbaar/boos, angstig 

Affect Vlak, labiel of normaal modulerend ?  

Suïcidaliteit  Gedachten, plannen, eerdere pogingen ?  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

VERSIE: 1.0 
DATUM: 12-2017 
EIGENAAR: RICHTLIJNENCOMMISSIE 
REVISIEDATUM: 12-2022 
STATUS: DEFINITIEF 

7 

 
 

 

 

 

Alternatieven voor isolatie binnen justitie 

Straf en beheer  o Plaatsing op een afdeling met minder beperkingen dan een 

isoleercel : 

 Strafcel op eigen afdeling 

 Insluiting in eigen cel / uitsluiting van 

groepsactiviteiten 

 Afnemen van privileges ( tv, sport, etc) 

 Overplaatsing naar andere inrichting 

Zorg o Plaatsing in een situatie met meer zorg 

 PPC                                                                               

( Penitentiair Psychiatrisch Centrum – als een PPC-

plek met        

 ‘terstond-plaatsing’ wordt aangevraagd kan 

betrokkene    

 binnen enkele uren overgeplaatst worden) 

 EZA / EZV                                                                        

(Extra zorg afdeling/voorziening) 

 JCvSZ                                                                

(Justitieel Centrum voor Somatische Zorg) 

 Ziekenhuis 

 Psychiatrisch ziekenhuis                                                                              

( beoordeling door de crisisdienst,                                     

 met art. 15.5 van de PBW overplaatsen) 

 

 

 

 


