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Wat doe ik mijn
personeel aan?
Geweld tegen artsen
en verpleegkundigen
neemt toe. Het
kabinet wil er samen
met zorgverleners en
politie wat aan doen.

FREDERIEKWEEDA
RedacteurZorg

ROTTERDAM.Somsgaat het een tijd-
je goed, vertelt Frans de Voeght. Dan
is er niemand van zijn personeel
bedreigd en verslapt de aandacht.
Vergeten ze erop te letten dat beide
sluisdeuren dichtgaan of laten ze na
elf uur's avonds meer dan één vriend
van de patiënt binnen. Terwijl dát de
afspraken zijn op zijn spoedeisende
hulp. En dan gaat het weer fout. Staat
een verpleegkundige 's avonds de
wond te verzorgen van een dronken
patiënt van wie de vrienden om haar
heen komen staan. Het duurt ze te
lang. Ze noemen haar "kuthoer".

Als hij 's maandags hoort wat zijn
personeel in het weekend allemaal
weer heeft meegemaakt aan scheld-
partijen, agressie en bedreigingen,
dan denkt De Voeght: "Wat doe ik ze
aan?" Natuurlijk, het Westeinde

Ziekenhuis staat in het centrum van
Den Haag, vlakbij de Schilderswijk en
het uitgaanscentrum. Dus enige reu-
ring kan de verpleging's avonds en in
het weekend wel verwachten. "Maar
wij komen gewoon ons werk doen.
Dan wil je niet voortdurend uitge-
scholden worden."

De Voeght is voorzitter van de
beroepsvereniging van spoedeisende-
hulpverpleegkundigen en heeft het
onderwerp agressie onlangs onder de
aandacht gebracht van minister
Schippers (Volksgezondheid, VVD).

Het personeel ziet op tegen de
weekenddiensten. "Om die reden-
Van donderdagavond
tot zondagavond staat
er een beveiliger bij de
spoedeisende hulp
moet iedereen die diensten draaien.
Dan verdelen we de last eerlijk onder
een zo groot mogelijke groep." Overi-
gens staat er van donderdagavond tot
zondagavond ook steevast een bevei-
liger op de spoedeisende hulp.

Aangifte doen gebeurt zelden, ver-
telt De Voeght. "De verpleegkundige
moet dan de volgende dag naar het
politiebureau en aangifte doen onder
eigen naam. Dat vinden ze soms

eng." Bovendien, zegt hij: zo'n situa-
tie waarbij een groep dronken man-
nen om je heen staat en 'kuthoer'
zegt, is niet ernstig genoeg voor aan-
gifte. Die drempel zou lager moeten,
zegt De Voeght, en zijn personeel zou
beroepshalve aangifte moeten kun-
nen doen, niet op persoonlijke titel.

De vraag is: wanneer gedraagt een
patiënt zich zó slecht datje hem beter
naar huis kunt sturen, zoals de minis-
ter bepleit? "Als iemand heel verve-
lend doet en alleen een snee in zijn
hand heeft, dan vind ik het prima als
de verpleegkundige hem wegstuurt.
Maar als hij een hoofdwond heeft,
omdat hij bijvoorbeeld hard is geval-
len of geslagen, dan kán er letsel in
het hoofd zijn dat ernstige gevolgen
heeft. Zo iemand kun je niet naar bui-
ten sturen, ook al schreeuwt hij en
slaat hij om zich heen."

En dan heb je de dronkelappen of
pillenslikkers die bewusteloos
worden binnengebracht door vrien-
den of de ambulance. "Ook zij moe-
ten wachten als het druk is, en dat is
het vaak in het weekend. Soms loopt
de spanning op, omdat de vrienden
vinden dat het te lang duurt."

Dat mensen in het weekend dron-
ken worden, is toch niets nieuws?
"Nee. Maar de aantallen groeien. En
er wordt veel gecombineerd: alcohol
én pillen. Die mensen zijn niet te cor-
rigeren."

Hulpverlener moet zelf grenzen stellen
ANTOINETTE REERINK
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DENHAAG. Geenzorg vooragressie-
vepatiënten. Dat is de boodschap van
het kabinet aan het toenemende aan-
tal mensen dat hun dokter bedreigt
of aanvalt. Gisteren presenteerden de
bewindslieden van Volksgezondheid,
Justitie en Binnenlandse Zaken-
samen met de sociale partners - het
Actieplan Veiligwerken in de Zorg.

Daarin wordt 6,4 miljoen euro
uitgetrokken, onder meer om werk-
nemers weerbaarder te maken. Zij
krijgen scholing met dat doel, zegt
minister Edith Schippers (Volksge-
zondheid, VVD).

1
Hoe vaak komt agressie in de
zorg voor?

Schippers: "Veel te vaak. In 2010 had
21,5 procent van de zorgwerkriemers
te maken met lichamelijk geweld van
patiënten. Laatst was ik bij een
psychiatrische crisisopvang. Ik kreeg
daar tal van voorbeelden. Zo had een
patiënt net een zorgverlener met een

lP PostNL
verantwoordelijk minister Maxime

toetsenbord op het hoofd geslagen.
Het zijn niet alleen werknemers die
met agressie te maken krijgen. Ik
hoor ook vaak dat andere patiënten
worden aangevallen."

2 Volgens het plan mogen zorg-
verleners in extreme gevallen

patiënten hulp weigeren. Wan-
neer?
"Soms komen hulpverleners in heel
bedreigende situaties. Zij moeten
grenzen stellen. Als een patiënt drin-
gend hulp nodig heeft, ligt de grens
ver weg. Maar als een dronkenlap
met een snee in zijn vinger agressief
wordt, moet een zorgverlener die
grens veel sneller trekken. Dan is het
tijd om te zeggen: ga eerst uw roes
maar uitslapen. Dat moet de zorgver-
lener inschatten. In ons plan staat dat
werkgevers en werknemers met
elkaar gaan bespreken waar hun
grenzen liggen."

3 Vaak zijn het mensen met psy-
chische of verslavingsprobIe-

men. Hoe rijmt dit plan met de

zorg die mensen moeten krijgen?
"Ontoelaatbaar gedrag komt inder-
daad relatief vaak voor in de geestelij-
ke gezondheidszorg. Ook de spoed-
eisende hulp heeft er last van. Daar
komen soms heel agressieve mensen
met pillen en drank. Wij vinden het
belangrijk dat er hulpverleners zijn
die daar willen werken. Als zij klap-
pen krijgen, heeft dat een enorme
impact op ze. Patiënten hebben niet
alleen rechten, ze moeten zich ook
gedragen. Doen ze dat niet, dan moe-
ten ze ergens anders zorg regelen. Als
ze die vinden, zijn ze meestal weer
afgekoeld."

4 U wilt dat de politie aangiftes
serieus oppakt. Gebeurt dat

niet?
"Dat moet beter. Het probleem is dat
de politie tegen zorgverleners zegt:
het zijn toch patiënten, dit is toch
jouw vak? Dat is de verkeerde reactie.
Wij willen ook dat werkgevers aan-
gifte doen voor werknemers die dat
niet durven. Zij moeten de schade
verhalen op de patiënt."
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