
Spoedeisende Hulp op scherp 
voor oud en nieuw: ‘Het wordt 
rustig óf een agressieve, boze 
nacht’ 

 

De artsen en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp in HMC Westeinde 
zijn voor de komende jaarwisseling op alles voorbereid. Het is door het 
vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen nog nooit zo onvoorspelbaar 
geweest wat er die nacht binnen gaat komen. 

Geesje van Woerden somt nuchter op wat er op de spoedeisende hulp in het HMC 
Westeinde extra in huis is tijdens de jaarwisseling. ,,Meer artsen en 
verpleegkundigen en we hebben een goede voorraad materiaal om vuurwerkletsel 
en brandwonden te verzorgen.” 
Zonder overgang in intonatie of toonhoogte praat de daadkrachtige SEH-arts alweer 
in haar telefoon. Het meeste is onbegrijpelijke codetaal voor niet-medisch 
geschoolden. ,,Wil je ook KCL bijgeven. Hoe is het met plassen?” 

Het gaat over een mevrouw die eerder deze maandagavond is binnengebracht door 
de ambulancedienst en in een van de kamers ligt. In isolatie. Covid-verdenking, in 



het jargon. Hoe het coronavirus de zorg domineert blijkt deze avond en nacht 
ontegenzeglijk. 

‘Geen avondklok dus’ 
Premier Rutte heeft in verband daarmee een paar uur daarvoor de strenge lockdown 
aangekondigd. ,,Ik heb de toespraak niet kunnen zien”, zegt Geesje op een manier 
die impliceert dat ze graag even wil worden bijgepraat. ,,Geen avondklok dus”, 
concludeert ze na de opsomming van de maatregelen. Ze laat niet blijken wat ze 
ervan vindt. 

De verwachtingen voor oudejaarsnacht zijn de reden om op twee momenten deze 
week mee te kijken in de wereld van de spoedeisende hulp in hartje Den Haag, een 
van de grootste spoedeisende hulpen van Nederland. In een stad met de heftigste 
reputatie op het gebied van oud en nieuw. 

 
Het kloppend hart van de SEH: artsen, verpleegkundigen, arts-assistenten bestuderen er röntgenfoto’s en scans 
die zijn gemaakt, rapporteren in het dossier van de patiënt en volgen de monitors waaraan patiënten in een groot 
aantal kamers worden opgevangen. © Frank Jansen 
De hectiek op de werkvloer vertaalt zich er overigens niet in gillende sirenes en 
rennende George Clooney’s. Het geluid is er zelfs opvallend gedempt. Er wordt 
duidelijk hard en efficiënt gewerkt. Dat zie je aan de lichaamshouding van de in het 
oog springende hoeveelheid jonge vrouwen die er bezig zijn. Het lange haar in een 
staart of knot, in dezelfde witte kleding, bestaande uit lange broek en jasje met korte 
mouwen en het blauwe HMC-logo, op ‘klompen’ en de mond en neus bedekt door 
blauwe mondkapjes. 

Eén SEH-arts is duidelijk zichtbaar in verwachting. Er is meer nieuw leven op de 
afdeling. In de ‘koffiekamer’ waar de koffieautomaat en zitbanken staan, de kluisjes 



voor persoonlijke spullen zijn en het geheel eruitziet als een ‘fusiehok’ in een 
studentenhuis, staan drie manden met cadeautjes voor collega’s die net zelf zijn 
bevallen of hun partner. ,,Iedereen kan er iets in doen.” Ze zijn alle drie tot de rand 
toe gevuld met pakjes. 

 
De manden in de koffiekamer waarin artsen en verpleegkundigen cadeautjes doen voor net bevallen collega’s zijn 
tot de rand toe gevuld. © Frank Jansen 

Je ziet soms hele akelige dingen. En dan krijgen 
wij het nog netjes ‘ingepakt’ van de mensen van 
de ambulancedienst 
Resi Reijnen, SEH-arts 
Resi Reijnen, de SEH-arts die de dienst van Geesje overneemt, zegt later die nacht 
dat humor belangrijk is om dit werk te kunnen volhouden. ,,De werkdruk is hoog, er is 
stress en je ziet heel akelige dingen. En dan krijgen wij het nog netjes ‘ingepakt’ van 
de mensen van de ambulancedienst. Zij zien de rauwe werkelijkheid op straat 
liggen.” 
Even later zegt ze: ,,Soms raakt een situatie je opeens. We hebben hier natuurlijk 
ook wel reanimaties. Als dan een jonge man overlijdt die vrouw en kleine kinderen 
achterlaat, dan doet dat je wat. Dan heb je een verhaal rond de patiënt en zie je de 
reactie van de familie waardoor het voor jezelf opeens heel dichtbij komt. Soms 
gebeurt het omdat je in de privésfeer iets moeilijks meemaakt en dat je iets 
vergelijkbaars tegenkomt op de werkvloer.” 

Een oudejaarsnacht waarvan je niet weet wat je ervan kan verwachten is geen 
nieuwe situatie voor een Spoedeisende Hulp. ,,Wat het alleen anders maakt dan 



andere dagen en nachten is het vuur en vuurwerk. Deze keer zal het vuurwerkverbod 
rust geven of juist zorgen voor een heel agressieve, boze nacht”, zegt Geesje, die 
wordt opgeroepen voor de mevrouw met Covid-verdenking. 

Je zou wel vaker even willen binnenlopen bij 
iemand die net hoort corona te hebben. Maar 
het steeds aan- en uit moeten trekken van 
beschermende kleding is tijdrovend 
Geesje van Woerden, SEH-arts 
 Als de blonde arts een uur later dan gepland haar dienst afsluit, vertelt ze dat de 
coronatest bij de mevrouw positief is. ,,Ze moest huilen. Mensen zijn angstig als ze 
corona blijken te hebben. Ze zei dat ze er juist alles aan had gedaan om niet besmet 
te raken. Veel mensen weten niet door wie of waar ze zijn besmet.” 

 
Spoedeisende Hulp-arts Geesje van Woerden, voortdurend bellend en overleggend 
over patiënten. © Frank Jansen 
,,Je zou wel vaker even willen binnenlopen bij zo iemand. Maar het steeds aan- en 
uit moeten trekken van beschermende kleding is tijdrovend. Meestal blijf ik daarom 
wat langer aaneengesloten bij iemand.” In gele beschermende tuniek, grijze 
handschoenen en spatbril. Alleen de bril wordt na gebruik gedesinfecteerd, de rest 
wordt weggegooid. 



 
SEH-arts Ingvar Berg trekt beschermende kleding aan om naar een patiënt te gaan 
met Covid of van wie nog niet duidelijk is of iemand is besmet: gele wegwerp-tuniek, 
grijze handschoenen en spatbril. © Frank Jansen 
Acuut reageren op een onverwachte situatie is de middelste naam van SEH-artsen 
en verpleegkundigen. Het is juist wat hen zo aantrekt in hun vak. ,,Je weet nooit wat 
er gaat komen en soms komen er drie patiënten tegelijk.” Voortdurend schakelen. 
,,Wie is de beste dokter op dit moment voor deze patiënt?” En overleggen met 
elkaar. Vooral dat laatste is opvallend. ,,Kan ik even overleggen?”, is deze 
maandagnacht de meest gestelde vraag aan elkaar. 

‘Nummertjes trekken’ voor overleg 
Op een gegeven moment staan er zelfs vier arts-assistenten en verpleegkundigen in 
de rij voor overleg met Resi. ,,Nummertjes trekken”, grapt iemand. ,,Ze staan voor 
me in de rij!” zegt Resi terwijl ze met een theatraal gebaar haar armen in de lucht 
steekt. 

Direct daarna is iedereen weer serieus bezig bevestiging te zoeken bij elkaar over 
een gestelde diagnose van een aan hem of haar ‘gepresenteerde’ patiënt en het 
‘inzetten’ van medicatie. In twee gevallen wordt besloten alsnog een sneltest op 
corona te doen. Als iedereen weer bezig is, zegt Resi: ,,Mensen komen binnen met 
rugpijn, zoals die mevrouw in kamer 9. Maar ze heeft ook koorts. We moeten toch 
testen op Covid. Better safe than sorry.” 



 
Kerstsfeer op de Spoedeisende Hulp. 'Humor is belangrijk om dit werk te kunnen 
volhouden'. © Frank Jansen 
Resi draait de nachtdienst van collega Mischa Veen. Hij heeft een coronatest gedaan 
vanwege snotteren en moet thuisblijven tot de uitslag. ,,Het is niet zijn eerste test”, 
zegt Resi lachend. ,,Tot nu toe was die altijd negatief. Je kunt uiteraard het risico niet 
lopen dat we een uitbraak krijgen.” De test blijkt later inderdaad negatief te zijn. 

Dwarsdoorsnede  
In een van de kamers ligt sinds een uur of elf deze avond een mevrouw op leeftijd 
die thuis tijdens het kerstcadeautjes inpakken duizelig is geworden en op haar 
achterhoofd is gevallen. Resi bestudeert op het computerscherm aan de open balie 
voor de artsen de hersenscan die zojuist is gemaakt. Het neuro-interventie centrum 
is een van de kroonjuwelen van de SEH van het HMC. Net als twee speciale 
traumakamers voor acute hulp aan slachtoffers van een groot ongeval en een 
moderne CT-scan voor het maken van dwarsdoorsneden van iemands lichaam om 
zo te kunnen beoordelen wat er aan de hand kan zijn. 

Resi begint na het bestuderen van de scan snel te tikken in wat het dossier van de 
gevallen mevrouw is. Ze is niet de enige achter een computerscherm. Er wordt in de 
werkruimte van de artsen en verpleegkundigen voortdurend op schermen gekeken 
en getikt. 



 
Resultaat van het kerstcadeau voor de afdeling vorig jaar, een Polaroid camera om 
elkaar te fotograferen. ‘Toen hebben we meteen zo’n prikbord gekocht om ze op te 
hangen. De camera is inmiddels kwijt’. Het kerstcadeau dit jaar is nog geheim. © 
Frank Jansen 
De computer is het kloppend hart van de afdeling. Met informatie die wordt 
‘opgehaald’ bij de patiënten. Uit wat ze vertellen, uit hun dossiers als die er al zijn of 
uit scans, foto’s en bloedonderzoek. Op andere schermen zijn de monitoren te zien 
waaraan patiënten liggen. Ze maken een bliepend geluid. 

Diagnose 
De hoeveelheid tijd die Resi bezig is op de computer lokt de vraag uit of ze als dokter 
nog wel het gevoel heeft met een patiënt van vlees en bloed bezig te zijn. Ze lacht. 
,,Je bouwt hier niet echt langdurig patiëntencontact op. Het is soms jammer dat je 
een behandeling niet kan vervolgen. Maar de snelheid waarmee we diagnoses 
stellen en de diversiteit van ons vak als specialist in de spoedeisende geneeskunde 
trekt mij meer dan spreekuur houden op de poli waarbij je een week van tevoren 
weet welke patiënten je gaat zien.” 

,,Dat we hier achter de computer zitten is omdat we steeds meer moeten 
administreren en rapporteren. Precies in lijn met hoe de maatschappij momenteel is 
ingericht.” En dan is het weer tijd voor mondeling, collegiaal overleg.  

Kim (31), SEH-verpleegkundige: ‘Streng straffen als je aan hulpverlener komt’ 

,,Ik heb avonddienst op oudejaarsnacht. Wat er ook gaat gebeuren: iedereen blijft 
van hulpverleners op straat af. En van ons. We zijn er om te helpen, zeg. Ik vind dat 
je een strenge straf moet krijgen als je dat toch doet.” 



,,Vaak komt agressie door alcohol of drugs. Dat zien we vooral ’s nachts. We zien 
dan ook vaker mensen met psychiatrische problemen. Er is in die periode geen 
tussenkomst van de huisartsenpost en komen ze rechtstreeks bij ons terecht.” 

 
Kim, SEH-verpleegkundige, ook tijdens oudejaarsavond. Op haar verzoek publiceren 
we haar achternaam niet in verband met privacy en veiligheid. © Frank Jansen 
,,Een nuchtere houding is hier wel nodig. Relativeren en met elkaar lachen. Ik woon 
alleen, maar als er iets moet worden verwerkt kunnen we dat als team heel goed met 
elkaar opvangen. Bovendien werken mijn moeder, tante en vriendinnen ook in de 
zorg, dat schept een band.” 

,,Een patiënt beter zien worden onder je handen. Dat is het. Het zijn hier korte 
contacten, maar het begint met een patiënt geruststellen. Even met een stoel naast 
iemand zitten en het verhaal aanhoren. Dat krijgen we ook mee in de opleiding.” 

Ingvar Berg (36), SEH-arts: ‘Steek geen vuurwerk af’ 

,,Ik heb een avonddienst met oud en nieuw. We zijn voorbereid op het ergste en 
hopen op het beste. Ik hoop vooral dat mensen geen vuurwerk afsteken. Ik heb in 
het verleden kinderen gezien die als omstander door vuurwerk gewond raakten. Dat 
is echt schrijnend.” 

,,De onvoorspelbaarheid van wat er gaat gebeuren, de breedheid van het vak en in 
heel korte tijd je kennis op orde moeten hebben om met een team onder druk 
beslissingen te nemen, dat trekt me aan in de spoedeisende geneeskunde.” 



 
Ingvar Berg, is als SEH-arts oudejaarsavond present op de Spoedeisende Hulp van 
HMC Westeinde. © Frank Jansen 
,,Een van mijn aandachtsgebieden is verdrinking. We zijn tenslotte een ziekenhuis 
aan de kust. Ik surf er ook. Je kan verdrinking overleven, maar dan moeten we er 
heel snel bij zijn. Langdurig zuurstoftekort leidt uiteindelijk tot blijvende schade aan 
hersenen en andere organen.” 

,,We krijgen op de afdeling relatief weinig gevallen van verdrinking. Ook omdat we 
hele goede reddingsdiensten hebben. Wat dat betreft zien we hier meer mensen die 
struikelen en een been breken.” 

Stephanie (35), SEH-verpleegkundige: ‘Vaak geen tijd om te eten’ 

,,Ik heb een nachtdienst met oud en nieuw en dan weet je ook niet wie hier 
binnenkomt. Het kan hier zo druk zijn dat je geen tijd hebt om te eten. Als we een 
hele nacht vol liggen, dan ga je ’s morgens om 5 uur pas voor het eerst plassen.” 

,,Maar ik zou niets anders willen. Geen dag is hetzelfde. Vandaag ben ik coördinator 
en vang ik iedereen op die binnenkomt. We kunnen de ritten van de ambulance in de 
computer zien en weten waarmee ze komen. Over patiënten met Covid of Covid-
verdenking bellen ze extra. Die patiënten worden apart opgevangen.” 



 
Stephanie is SEH-verpleegkundige en heeft nachtdienst tijdens oud en nieuw. Op 
haar verzoek publiceren we niet haar achternaam in verband met privacy en 
veiligheid. © Frank Jansen 
,,Ik combineer dit werk met het moederschap. En ja, ook de school van mijn kind is 
dicht door de nieuwe lockdown. Gelukkig woont mijn schoonmoeder dichtbij.” 

,,Je hoeft voor dit vak niet te zijn geboren met een roeping. Je kan er ook ingroeien 
zoals ik dat heb gedaan. Mijn ouders zaten niet in de zorg, maar mijn broertje is 
toevallig ook verpleegkundige en mijn zusje werkt in de psychiatrie.” 

Mischa Veen (43), SEH-arts: ‘We zijn de frontlinie van het ziekenhuis’ 

,,Mijn dienst begint op oud en nieuw om 22 uur. Uniek aan onze SEH is dat we een 
van de grootste van Nederland zijn en de grote klappers hier krijgen. We zitten twee 
tramhaltes van de Grote Markt. Als je te veel hebt gedronken en je valt of je bent in 
elkaar geslagen, dan beland je algauw hier.” 

,,Slachtoffer en dader worden wel verdeeld over het HagaZiekenhuis en ons. Om 
problemen in huis te voorkomen. We zagen dat bij de rellen na de dood van Mitch 
Henriquez. De mensen die boos waren op de politie en gewond waren, kwamen 
vanuit de Schilderswijk hier zelf naar toe. De gewonde agenten zijn naar het 
HagaZiekenhuis gebracht.” 



 
Mischa Veen staat als SEH-arts de hele oudejaarsnacht klaar om patiënten te 
zien. © Frank Jansen 

,,Wij zijn op de SEH de frontlinie van het ziekenhuis. Ook in deze Covid-tijd. Er wordt 
veel gesproken over de risico’s op besmetting op de ic’s, maar daar wéét je dat 
mensen Covid hebben. Als iemand van zijn scooter valt en hier komt en hij blijkt ook 
koorts te hebben, kom je er dan pas achter. Ik ben nu zo vaak - negatief - getest dat 
ik eelt in mijn neus heb.” 
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