Portret - VBN-er van de maand: Maurice Patings van het Maasstad Ziekenhuis

‘In de grote stad gebeurt ni et
niet gebeurt’
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid doet zijn naam
eer aan. Het ziekenhuis staat midden in een complete stad
met een zorghotel, winkels en bedrijven. Het kent ook de
veiligheidsproblemen van een stad en daar houdt Maurice
Patings zich in het dagelijks leven mee bezig. Niet alleen.
Met zijn beveiligers probeert hij zoveel mogelijk elke zorg
medewerker bij het beleid te betrekken. Want beveiligen doe
je samen, is het motto van de VBN-er van deze maand.

P

atings had aanvankelijk een carrière in de
verpleging in gedachte.
“Ik begon als leerling
verpleegkundige, maar
moest - nadat ik daarmee stopte - in
dienst. Na mijn diensttijd besloot ik om
de beveiliging in te gaan. Ik haalde mijn
basis- en vakdiploma, zoals dat toen
nog heette en ging aan de slag bij het
toenmalige Sint Clara Ziekenhuis in
Rotterdam-Zuid. Door mijn korte loopbaan als verpleegkundige had ik wel al
wat kennis over de zorg in huis en dat
kwam mooi van pas, want het werk als
beveiliger bestond ook uit het ’s nachts
bedienen van de telefooncentrale.”
De VBN-er van de maand heeft niet altijd
in de zorg gewerkt. In de jaren negentig

werkte hij enige tijd voor Perfect
Security en werd hij bij Ahoy gestationeerd. “Maar in 1999 keerde ik terug
naar het Sint Clara Ziekenhuis, dat toen
net in het fusietraject met het Zuiderziekenhuis was verwikkeld. Hieruit
ontstond het huidige Maasstad Ziekenhuis. Ik werd in 2006 teamleider en bleef
bij het Maasstad Ziekenhuis toen
besloten werd te stoppen met het
uitbesteden van de beveiliging. Mijn
opdracht was om de eigen bedrijfsbeveiligingsdienst op poten te zetten op
basis van twee bestaande beveiligingsdiensten. Ik had dat wel aan zien komen,
dus ik was vooraf al met de opleidingen
basis- en middelmanagement begonnen. Dat waren algemene opleidingen
en dat was goed, want ik wist nog niet

zeker of ik in de beveiliging zou blijven
werken.”

Nieuwbouw Het werd voor Patings
pas echt interessant toen de beide
ziekenhuizen ook fysiek gingen fuseren
en tot nieuwbouw werd besloten. “Eerst
was er een periode met drie gebouwen,
maar toen in 2011 het nieuwe gereed
was, konden de oude gebouwen worden afgestoten. Daarom moest dus van
twee beveiligingsdiensten één team
gemaakt worden.”
Het nieuwe team kreeg een bredere rol,
want de beveiliging had niet langer met
alleen een ziekenhuis te maken. Het
Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van
een groot gebied met de Zorgboulevard
en de zogenoemde Medimall. Dat
laatste is een straat met winkels die zich
richten op patiënten en hun bezoekers
en op medewerkers van het ziekenhuis.
Verder zijn er onder andere een kantoorgebouw, een zorghotel (Aafje Zorghotel), een geboortehotel (GeboorteHotel
Maasstad) en een aantal poliklinieken
gevestigd. De beveiligers van het
Maasstad Ziekenhuis zorgen ook voor
ordehandhaving in de openbare
gebieden van de Zorgboulevard. “Dat
besloot de directie op basis van een
risicoanalyse die ik samen met Arjen
Appelman van AES Security heb
gedaan”, vertelt Patings. “Alles bij elkaar
praten we over zo’n 132.000 vierkante
meter die beveiligd moeten worden,
waarvan 85.000 vierkante meter van het
Maasstad Ziekenhuis zelf.”
Drastische veranderingen Het
Maasstad Ziekenhuis is een schoolvoorbeeld van hoe een ziekenhuis behoort
te zijn. De indeling is overzichtelijk, er is
naar maximale transparantie gestreefd
en de veiligheid is goed beheersbaar
dankzij de doordachte zonering. Patings
is hierbij nauw betrokken geweest en
zegt veel gehad te hebben aan zijn
opleidingen IRIS en DHM. “Daarnaast
heb ik nog allerlei interne opleidingen
gevolgd, waaronder die tot Hoofd BHV.
Maar intussen zijn we zo groot geworden, dat voor een apart Hoofd BHV is
gekozen. Ik heb nog wel een adviserende rol ten aanzien van de bedrijfshulp-
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ni ets, wat hier ook

verlening en we werken uiteraard heel
nauw samen.”
De VBN-er van de maand geeft intussen
al tien jaar leiding aan de beveiliging
van wat nu het Maasstad Ziekenhuis
heet. “Maar nog geen dag is hetzelfde
geweest. Om de zoveel jaar zijn er wel
drastische veranderingen, maar daar
houd ik wel van. Dat houdt het werk
interessant.” Zijn team bestaat nu uit 25
beveiligers en een technisch functioneel
beheerder, die over de fysieke beveiligingsmaatregelen gaat, zoals het
elektronische toegangssysteem. “Op dat
gebied is nog wel een inhaalslag te
maken”, zegt Patings. “Maar dat vergt
nogal wat extra kennis op het gebied
van ICT. We zoeken daarom een extra
medewerker op het gebied van functioneel beheer van de beveiliging. Gelukkig hebben wij een goede partner aan
Isolectra. Samen kijken we voortdurend
kritisch naar wat we hebben en waar
verbeteringen mogelijk zijn. Ook kijken
we naar de toekomst. Naar hoe we
voorop kunnen lopen in ons vakgebied.
Denk aan het gebruik van bodycams om
agressie tegen medewerkers vast te
leggen. Belangrijk is wel dat het echt
iets toevoegt, want het kost veel geld
waar we over praten.”

Internationaal keurmerk Behalve
met de BHV werkt de dienst van Patings ook nauw samen met de overige
afdelingen, waaronder informatie
beveiliging. “Mijn team richt zich meer
op de fysieke en sociale beveiliging en
als bewijs van de goede samenwerking
van alle medewerkers van het gehele
ziekenhuis kan ik vertellen dat wij vorig
jaar als eerste topklinisch niet academisch ziekenhuis in Nederland het
internationale keurmerk voor kwaliteit
en veiligheid van Joint Commission
International hebben behaald. Een
unicum, want minder dan 5 procent van

de ziekenhuizen wereldwijd krijgt dat in
één keer voor elkaar. Zonder perfecte
samenwerking tussen alle afdelingen,
was het ons niet gelukt! Neem het toegangsbeheer. Als dat fysiek niet deugt,
kan de ISO Information Security Officer
ook nooit het vereiste niveau behalen.”
Een uitdaging is dat zorgverleners
doorgaans niet in de eerste plaats met
beveiliging bezig zijn, maar dat het
zonder hun bijdrage nooit voldoende
veilig is te krijgen. “We moeten de
medewerkers dus zover zien te krijgen
dat ze ook stilstaan bij beveiligingskwesties. Dat geldt ook voor de medische
staf. En dan gaat het om een doorlopend proces, waar ik al sinds 2006 mee
bezig ben, destijds geïnspireerd door
Arjen Appelman van AES Security en
Piet van Egmond van het LUMC. Net als
Van Egmond toen deed, gaan wij altijd
naar de afdelingen toe en leggen uit wat
medewerkers van de beveiliging mogen
verwachten, maar vertellen daarbij ook
wat de beveiliging van de medewerkers
verwacht. Dus niet beveiligers voor de
veiligheid en zorgverleners voor de
zorg, maar samen werken aan veilige
zorg. Dat is ook wat de auditoren van
kwaliteitskeurmerk Joint Commission
International willen zien. Zeker als je
kijkt naar informatiebeveiliging, zie je
dat steeds meer van de medewerkers
zelf wordt verwacht. Je kan met techniek
wel het een en ander voorkomen, maar
echte veiligheid is niet mogelijk zonder
nauwe betrokkenheid van de medewerkers.”

Ontwikkelingen Veiligheid is bij het
Maasstad Ziekenhuis vooral mensenwerk, maar uiteraard is ook het nodige
in techniek geïnvesteerd. De beveiliging
beschikt over meer dan zestig camera’s
om de situatie in (semi)openbare
ruimtes te observeren. Daarnaast zijn
in het ziekenhuis camera’s geïnstalleerd

voor zorgtoepassingen. De bediening
is streng gereguleerd om de privacy te
waarborgen. Ook het toegangsbeleid is
aangepakt. “De oude gebouwen waren
vrij toegankelijk, maar in de nieuwbouw werken we met zones die alleen
met een toegangspas betreden kunnen
worden”, vervolgt Patings. “Daardoor
is geen zichtbare beveiliging op vaste
plaatsen meer nodig. We willen ook
geen beveiligers meer op vaste plaatsen, maar alleen mobiele inzetbaarheid.
De beveiliging is op de achtergrond
actief en komt alleen op de voorgrond
als dat nodig is. Onze beveiligers zijn als
het ware overal en nergens aanwezig. Er
wordt ook voortdurend gerouleerd. De
ene keer assisteert een beveiliger bij de
spoedeisende hulp; een andere keer is
hij actief op de Medimall.”
De beveiliger evolueert ook. “Ontwikkelingen als gastheerschap en predictive
profiling spelen bij ons natuurlijk ook, al
wil ik dat niet echt nieuw noemen. Wij
hebben onze beveiligers altijd al
geselecteerd op deze vaardigheden. De
ervaren mensen onderkennen onbewust
al heel snel bepaalde situaties, terwijl
nieuwe medewerkers dat in de praktijk
snel onder de knie krijgen. Verder
verwachten we van onze beveiligers dat
ze meedenken over het beleid en dat ze
met betrokkenen sparren over bepaalde
issues. Wat doen we? En is dat nog
voldoende? We hebben al tien jaar zo’n
150 tot tweehonderd incidenten per jaar.
Dat aantal blijft hetzelfde, maar we zien
in onze trendrapportages wel dat het er
steeds harder aan toe gaat. We merken
als geen ander de veranderingen in de
maatschappij. Zo krijgen we steeds
meer te maken met verwarde personen.
Niet alleen wij overigens. Je hoort er de
politie en het openbaarvervoersbedrijf
ook over. We besteden daarom steeds
meer aandacht aan agressie richting
e
onze medewerkers. We hebben daar-
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voor een speciale stuurgroep opgericht, met daarin de
beveiliging, de juridische afdeling en de arbodienst. Verder
volgen we deels het traject Veilige Zorg en volgen we de VPT
(Veiligheid Publieke Taak). We moedigen medewerkers aan om
incidenten altijd te melden. Zo nodig leggen we in overleg
met de directie de dader een gebiedsverbod op, nadat we
meestal aangifte hebben gedaan bij de politie.”

Vierduizend beveiligers Een medewerker kan volgens
Patings veel zelf ondernemen ten behoeve van veiligheid.
“Uiteindelijk moet je het met elkaar aanpakken. Dat maken
wij al direct duidelijk tijdens de introductiedagen voor nieuwe
medewerkers. Want ik kan het hele ziekenhuis volhangen met
camera’s, maar er is geen betere preventie dan een medewerker die mensen aanspreekt uit klantvriendelijkheid maar ook
uit preventieve overwegingen. Dat verschaft mij vierduizend
beveiligingsmedewerkers!” De in zorginstellingen gebruikelijke verbouwingswerkzaamheden zijn in het pas vijf jaar oude
Maasstad Ziekenhuis nog niet aan de orde, maar er wordt
wel continu gezocht naar mogelijkheden om de routing en
logistiek te optimaliseren. Dat kan gevolgen hebben voor de
beveiliging. Daarom is ook continu overleg nodig. “Wij willen
niet dat er zaken veranderen, zonder dat wij daarvan op de
hoogte zijn.” De afdeling van Patings maakt ieder jaar een
risicolijst, die beoordeeld wordt met alle key players in het
ziekenhuis. “Daar stemmen wij het beveiligingsplan vervolgens op af. Daarbij heb ik veel profijt van DHM. Het helpt
mij om mensen die er minder van af weten uit te leggen wat
beveiliging inhoudt. Zo kom je op een eenvoudige manier tot
de meest uiteenlopende scenario’s, waar je maatregelen voor
bedenkt op basis van OBE (organisatorische, bouwkundige en
elektronische maatregelen) en tegenwoordig ook maatregelen
voor informatiebeveiliging. We hebben intussen een behoorlijke hoeveelheid scenario’s verzameld en elke dag komt er
wel weer iets bij wat je nodig hebt om de situatie beheersbaar
te houden.”
Toekomst “De wereld om ons heen verandert”, besluit
Patings. “De kans op een aanslag is nog altijd heel klein, maar
we denken er wel over na. We hebben natuurlijk een ontruimingsplan en we zijn voorbereid op opvang van slachtoffers
van een ramp of een aanslag, maar de toekomst zal mogelijk
ook nog andere eisen gaan stellen aan onze organisatie. En
dan is er de techniek. The ‘Internet of Things’ gaat ook aan
ons niet voorbij. Gelukkig kunnen we altijd snel schakelen. De
lijnen naar de directie zijn kort, al hebben we ook de vrijheid
om veel zelf te beslissen als het gaat om bestrijding van incidenten. Maar ik blijf benadrukken dat we het als ziekenhuis
met elkaar moeten blijven doen. Omdat de mensen doordrongen zijn van wat wij doen en wat hun rol is, krijg je maatregelen er veel sneller door. Natuurlijk heb je altijd nog met kosten
en afwegingen te maken, maar ook dat gaat makkelijker als
je - door goed overleg - van alle markten thuis bent en je
goed kunt inleven in de belangen van anderen. Zo kom je tot
een goede prioritering en tot keuzes voor wat je direct moet
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doen en wat kan wachten. Niet eenvoudig, want je hebt met
de meest uiteenlopende disciplines te maken. Maar wel leuk,
want je merkt ook dat die disciplines elkaar allemaal hard
nodig hebben. Beveiliger van een ziekenhuis is echt een heel
mooi vak. Het heeft alle facetten in zich, waarbij de belangrijkste is: het kunnen inleven in de cliënt. Soms komt iemand
op kraamvisite. Dat is leuk. Maar de meeste mensen komen
hier om minder leuke redenen en daar moet je rekening mee
houden. Je moet dus goed om kunnen gaan met emoties en
bijvoorbeeld niet zomaar iemand wegsturen, omdat hij per
ongeluk een verkeerde kant oploopt. De beveiligers moeten
dat wel in zich hebben. Ze krijgen gewoon de standaard opleiding, die alleen aangevuld wordt met BHV en een agressietraining. De rest leren zij in de praktijk en via e-learnings. Wel
kijken we naar uitbreidingsmogelijkheden van de opleidingen
met bijvoorbeeld predictive profiling en het benaderen van
patiënten met psychische problemen. Het ziekenhuis heeft
een eigen academie, die meedenkt en dergelijke opleidingen kan ontwikkelen. Zo’n agressietraining is dan meteen
geschikt voor andere medewerkers. Eerst voor die op de
risicoafdelingen, maar uiteindelijk voor iedereen, want incidenten kunnen in het hele ziekenhuis voorkomen. En het ligt
niet altijd aan de patiënt of aan de bezoeker. We ondervangen
al veel met het kwaliteitssysteem, want als je goede kwaliteit
levert, heb je ook minder kans op misstanden. Ook daarom
werk ik graag met scenario’s. Hoe evacueer je iemand die aan
apparatuur verbonden ligt? En wat doe je met iemand die ineens op je afdeling staat? Dat moet je vooraf helder hebben.
De verscheidenheid aan scenario’s is hier enorm. In de grote
stad gebeurt niets, wat hier ook niet gebeurt!”
y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

PERSONALIA
Maurice Patings
Maurice Patings (1973) begon als
verpleegkundige in opleiding, maar
koos na zijn diensttijd in 1995 voor het
beveiligingsvak. Als beveiliger en
telefonist werkte hij van 1995 tot 1997
in het Sint Clara Ziekenhuis, waarna hij
overstapte naar Perfect Security, dat
hem detacheerde bij onder andere
Ahoy en Brinks. In 1999 keerde hij terug naar het Sint Clara
Ziekenhuis, dat op dat moment met het Zuiderziekenhuis
fuseerde tot het huidige Maasstad Ziekenhuis. Daar is hij
sinds 2006 Hoofd Beveiliging. Patings volgde vele algemene managementopleidingen en daarnaast IRIS Security
Management en DHM, BHV Ploegleider & Hoofd BHV, BLS,
opvang CBRN-besmette slachtoffers en Hospital-MIMS.
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actief en komt alleen op de voorgrond
als dat nodig is. Onze beveiligers zijn als
het ware overal en nergens aanwezig. Er
wordt ook voortdurend gerouleerd. De
ene keer assisteert een beveiliger bij de
spoedeisende hulp; een andere keer is
hij actief op de Medimall.”
De beveiliger evolueert ook. “Ontwikkelingen als gastheerschap en predictive
profiling spelen bij ons natuurlijk ook, al
wil ik dat niet echt nieuw noemen. Wij
hebben onze beveiligers altijd al
geselecteerd op deze vaardigheden. De
ervaren mensen onderkennen onbewust
al heel snel bepaalde situaties, terwijl
nieuwe medewerkers dat in de praktijk
snel onder de knie krijgen. Verder
verwachten we van onze beveiligers dat
ze meedenken over het beleid en dat ze
met betrokkenen sparren over bepaalde
issues. Wat doen we? En is dat nog
voldoende? We hebben al tien jaar zo’n
150 tot tweehonderd incidenten per jaar.
Dat aantal blijft hetzelfde, maar we zien
in onze trendrapportages wel dat het er
steeds harder aan toe gaat. We merken
als geen ander de veranderingen in de
maatschappij. Zo krijgen we steeds
meer te maken met verwarde personen.
Niet alleen wij overigens. Je hoort er de
politie en het openbaarvervoersbedrijf
ook over. We besteden daarom steeds
meer aandacht aan agressie richting
e
onze medewerkers. We hebben daar-
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voor een speciale stuurgroep opgericht, met daarin de
beveiliging, de juridische afdeling en de arbodienst. Verder
volgen we deels het traject Veilige Zorg en volgen we de VPT
(Veiligheid Publieke Taak). We moedigen medewerkers aan om
incidenten altijd te melden. Zo nodig leggen we in overleg
met de directie de dader een gebiedsverbod op, nadat we
meestal aangifte hebben gedaan bij de politie.”

Vierduizend beveiligers Een medewerker kan volgens
Patings veel zelf ondernemen ten behoeve van veiligheid.
“Uiteindelijk moet je het met elkaar aanpakken. Dat maken
wij al direct duidelijk tijdens de introductiedagen voor nieuwe
medewerkers. Want ik kan het hele ziekenhuis volhangen met
camera’s, maar er is geen betere preventie dan een medewerker die mensen aanspreekt uit klantvriendelijkheid maar ook
uit preventieve overwegingen. Dat verschaft mij vierduizend
beveiligingsmedewerkers!” De in zorginstellingen gebruikelijke verbouwingswerkzaamheden zijn in het pas vijf jaar oude
Maasstad Ziekenhuis nog niet aan de orde, maar er wordt
wel continu gezocht naar mogelijkheden om de routing en
logistiek te optimaliseren. Dat kan gevolgen hebben voor de
beveiliging. Daarom is ook continu overleg nodig. “Wij willen
niet dat er zaken veranderen, zonder dat wij daarvan op de
hoogte zijn.” De afdeling van Patings maakt ieder jaar een
risicolijst, die beoordeeld wordt met alle key players in het
ziekenhuis. “Daar stemmen wij het beveiligingsplan vervolgens op af. Daarbij heb ik veel profijt van DHM. Het helpt
mij om mensen die er minder van af weten uit te leggen wat
beveiliging inhoudt. Zo kom je op een eenvoudige manier tot
de meest uiteenlopende scenario’s, waar je maatregelen voor
bedenkt op basis van OBE (organisatorische, bouwkundige en
elektronische maatregelen) en tegenwoordig ook maatregelen
voor informatiebeveiliging. We hebben intussen een behoorlijke hoeveelheid scenario’s verzameld en elke dag komt er
wel weer iets bij wat je nodig hebt om de situatie beheersbaar
te houden.”
Toekomst “De wereld om ons heen verandert”, besluit
Patings. “De kans op een aanslag is nog altijd heel klein, maar
we denken er wel over na. We hebben natuurlijk een ontruimingsplan en we zijn voorbereid op opvang van slachtoffers
van een ramp of een aanslag, maar de toekomst zal mogelijk
ook nog andere eisen gaan stellen aan onze organisatie. En
dan is er de techniek. The ‘Internet of Things’ gaat ook aan
ons niet voorbij. Gelukkig kunnen we altijd snel schakelen. De
lijnen naar de directie zijn kort, al hebben we ook de vrijheid
om veel zelf te beslissen als het gaat om bestrijding van incidenten. Maar ik blijf benadrukken dat we het als ziekenhuis
met elkaar moeten blijven doen. Omdat de mensen doordrongen zijn van wat wij doen en wat hun rol is, krijg je maatregelen er veel sneller door. Natuurlijk heb je altijd nog met kosten
en afwegingen te maken, maar ook dat gaat makkelijker als
je - door goed overleg - van alle markten thuis bent en je
goed kunt inleven in de belangen van anderen. Zo kom je tot
een goede prioritering en tot keuzes voor wat je direct moet
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doen en wat kan wachten. Niet eenvoudig, want je hebt met
de meest uiteenlopende disciplines te maken. Maar wel leuk,
want je merkt ook dat die disciplines elkaar allemaal hard
nodig hebben. Beveiliger van een ziekenhuis is echt een heel
mooi vak. Het heeft alle facetten in zich, waarbij de belangrijkste is: het kunnen inleven in de cliënt. Soms komt iemand
op kraamvisite. Dat is leuk. Maar de meeste mensen komen
hier om minder leuke redenen en daar moet je rekening mee
houden. Je moet dus goed om kunnen gaan met emoties en
bijvoorbeeld niet zomaar iemand wegsturen, omdat hij per
ongeluk een verkeerde kant oploopt. De beveiligers moeten
dat wel in zich hebben. Ze krijgen gewoon de standaard opleiding, die alleen aangevuld wordt met BHV en een agressietraining. De rest leren zij in de praktijk en via e-learnings. Wel
kijken we naar uitbreidingsmogelijkheden van de opleidingen
met bijvoorbeeld predictive profiling en het benaderen van
patiënten met psychische problemen. Het ziekenhuis heeft
een eigen academie, die meedenkt en dergelijke opleidingen kan ontwikkelen. Zo’n agressietraining is dan meteen
geschikt voor andere medewerkers. Eerst voor die op de
risicoafdelingen, maar uiteindelijk voor iedereen, want incidenten kunnen in het hele ziekenhuis voorkomen. En het ligt
niet altijd aan de patiënt of aan de bezoeker. We ondervangen
al veel met het kwaliteitssysteem, want als je goede kwaliteit
levert, heb je ook minder kans op misstanden. Ook daarom
werk ik graag met scenario’s. Hoe evacueer je iemand die aan
apparatuur verbonden ligt? En wat doe je met iemand die ineens op je afdeling staat? Dat moet je vooraf helder hebben.
De verscheidenheid aan scenario’s is hier enorm. In de grote
stad gebeurt niets, wat hier ook niet gebeurt!”
y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl
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