VieCuri Medisch Centrum...

Good Practice

… is het Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Met de
goede resultaten van het project Veiligezorg® voldoet
het ziekenhuis aan de landelijke normstelling ‘Veilige
Publieke Taak’. Hiervoor ontving het in 2010 een
plaquette van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Na enquêtes onder het personeel werd duidelijk welke
afdelingen het meest met agressie kampten en welke
medewerkers zich het onveiligst voelden. Aan de hand
daarvan werden verschillende anti-agressiemaatregelen
genomen. Zo kwam er 24 uur per dag beveiliging.
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“Onze m
Ook sloot VieCuri een convenant met de politie en het
Ministerie van Justitie, waarin werd afgesproken om nauw
samen te werken bij de aanpak van daders. Onder andere
door van elk incident aangifte te doen. Ten slotte kreeg
een aantal afdelingen van het ziekenhuis een vriendelijkere
uitstraling.

Getrainde beveiligers

VieCuri gaat voor
veiligheid

Agressie: het was bijna dagelijkse kost bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Althans, vroeger.
Nu combineren ze een vriendelijke uitstraling met een duidelijke aanpak.
Een hoge, lichte hal met veel hout.
Binnenvijvers met bamboegras
en mozaïektegeltjes. Vriendelijke
receptionisten achter een lage balie.
Wie VieCuri Medisch Centrum in Venlo
binnenloopt, heeft nauwelijks in de
gaten in een ziekenhuis te zijn beland.
“De uitstraling van de centrale hal is
onderdeel van onze anti-agressieaanpak”,
zegt Ton Heerschop, controller Kwaliteit
en Veiligheid. “Een rustige omgeving met
mensen achter lage balies roept minder
agressie op. Emoties spelen altijd een
grote rol in de zorg, er hoeft soms maar

weinig te gebeuren voor iemand agressief
wordt. In het verleden gebeurde dat hier
regelmatig. Maar sinds we meedoen
aan het project Veiligezorg® is er veel
verbeterd. Het aantal agressie-incidenten
daalde van 304 in 2004 tot slechts 20 in
2012.”

Subjectief begrip

Nog geen tien jaar geleden had het
personeel van VieCuri regelmatig te
maken met agressie van patiënten en
bezoekers, variërend van schelden en
beledigen tot fysiek geweld. Soms kwam

dat voort uit het ziektebeeld van de
patiënt, maar vaak ook uit frustratie en
angst, of omdat een patiënt vond dat
hij niet snel genoeg werd behandeld.
Heerschop: “De agressie liep op een
gegeven moment de spuigaten uit.
Mensen zijn snel boos, hebben geen
ontzag meer voor witte jassen, zoals
vroeger.” Daarom besloot VieCuri in
2003 als pilotziekenhuis mee te doen aan
het project Veiligezorg® van Stichting
Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en
het Centrum voor Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP).

Tips & Trics
• Check bij het personeel wie zich wanneer het
meest onveilig voelen.
• Zorg dat alle medewerkers precies weten wat
ze moeten doen bij agressie.
• Regel 24/7 bewaking.
• Maak duidelijke afspraken met de politie.
• Doe bij incidenten altijd aangifte.
• Verbouw ruimtes om de sfeer in het gebouw
rustig en prettig te maken.
• Geef patiënten of bezoekers die zich misdragen
een waarschuwing of een ontzegging.

Niet alleen de centrale hal van het ziekenhuis in Venlo werd
verbouwd, ook de spoedeisende hulp, waar vaak agressie
optrad. Ton Heerschop: “Bij spoedeisende situaties lopen
de spanningen nu eenmaal sneller hoog op, helemaal als er
drank of drugs in het spel is. Dan kwam er iemand binnen die
schreeuwde dat hij meteen door wilde naar een arts. Tja, we
proberen iedereen binnen een kwartier te helpen, maar soms
lukt dat niet. Daarnaast was de zithoek in de wachtruimte
erg donker en klein, mensen zaten opeengepakt op elkaar.
Bovendien werden er regelmatig slachtoffers op brancards
binnengedragen. Het zorgde allemaal voor stress en onrust.
We besloten tot een flinke verbouwing om de frustratieagressie te verlagen.”
De wachtruimte is nu veel groter en in rustige tinten
geschilderd en ingericht. Er komt meer daglicht binnen en
ambulancepatiënten arriveren via een andere ingang. Duurt
het iets langer dan gepland voordat de wachtenden aan de
beurt zijn, dan komt een arts of verpleegkundige dat in de
wachtkamer vertellen. Dit zorgt voor meer begrip.
Ook de beveiligingsloge die bij de spoedeisende hulp werd
geplaatst, heeft een enorm preventieve werking, vertelt
Marc Jessen, teamleider beveiliging in VieCuri. “We zijn met
een vaste ploeg beveiligers die de opleiding tot healthcare
beveiliger hebben gevolgd. Onze beveiligers begrijpen de
ziekenhuistaal, zijn getraind in het omgaan met emoties. Het
is een diverse club van mannen en vrouwen van verschillende
leeftijden die elkaar aanvullen.”

Ton Heerschop

Samenwerking met politie en justitie

Onlangs bedreigde de echtgenoot van een patiënt een
arts met de dood. Zijn vrouw was geopereerd en door
complicaties op de IC aan de beademing beland. Ze nam
het haar man zeer kwalijk dat hij niet tussentijds had
ingegrepen en de complicaties in haar ogen had laten
gebeuren. Hierop werd de man alsnog zeer agressief naar
de arts toe die de operatie had uitgevoerd.
Zomaar een voorbeeld van een incident waarbij VieCuri
aangifte doet bij de politie. Wijkagent Hans Moors: “Tijdens
het strafrechtelijk onderzoek bleek de bewijsvoering helaas
lastig. De man ontkende alles en kon door een gebrek aan
getuigen niet worden veroordeeld. Maar we hebben er wel
een statement mee gemaakt: zulke dingen pikken we niet.”
Vroeger schakelde VieCuri alleen de politie in als een
agressie-incident de spuigaten uitliep. Artsen en
verpleegkundigen wilden uit angst voor hun veiligheid
vaak ook geen aangifte doen tegen hun patiënt. Maar sinds
in 2003 een convenant werd gesloten tussen VieCuri, de
politie en het Ministerie van Justitie, is duidelijk vastgelegd
hoe tegen geweldplegers op te treden. Het ziekenhuis
kan bijvoorbeeld namens haar medewerkers aangifte van
geweldpleging doen. Hierdoor voelen de medewerkers
zich veiliger en is het melden van geweldsincidenten
laagdrempeliger.
“Daardoor kunnen we veel beter aan daderaanpak doen”,
vertelt wijkagent Dré Janssen. “Als er iets speelt bij VieCuri,
heeft dat altijd voorrang voor ons. Zodra de beveiliging belt,
komen we meteen.”

Geen geweld

Ton Heerschop zorgde dat alle medewerkers van het ziekenhuis
precies weten wat ze moeten doen bij agressie. Zo belde een
kinderarts onlangs meteen de beveiliging toen een moeder van
een kind op de polikliniek uit frustratie met spullen begon te
gooien. Marc Jessen: “Het is voor ons belangrijk om goed in te
spelen op de emoties van zo’n vrouw. We kunnen het meestal
verbaal oplossen, en dat moet ook, want als beveiligers mogen
we geen geweld gebruiken.”
Bij heftige incidenten belt VieCuri de politie (zie kader hiernaast).
Ton Heerschop is blij met de goede relatie die VieCuri met de
politie heeft opgebouwd. “Zorgen voor een goede band met
externe partijen is heel belangrijk bij het project Veiligezorg®.
Doordat we korte lijntjes hebben, kunnen we snel schakelen als
dat nodig is.”

Zorg weigeren

Patiënten of bezoekers die zich misdragen, krijgen een
waarschuwing of een ontzegging. Heerschop: “Sinds 2005
hebben we 202 waarschuwingen en ontzeggingen uitgedeeld.
Het gaat om veel meer waarschuwingen dan ontzeggingen, dus
het systeem werkt goed.” Een patiënt zorg weigeren omdat hij
zich agressief blijft gedragen, komt vrijwel nooit voor. Hoewel
VieCuri onlangs wel iemand doorstuurde naar een ander
ziekenhuis. “Het ging om een patiënt die hier drie keer per week
kwam voor een behandeling, steeds lastig deed en uiteindelijk
een verpleegkundige sloeg. Zo laten we zien dat we agressie en
geweld daadkrachtig aanpakken.”
Veranderingen in een bedrijf doorvoeren kan moeilijk zijn, maar
bij het onderwerp ‘veiligheid’ bleek het geen probleem, zegt Ton
Heerschop. “Dat is voor iedereen belangrijk. Het personeel weet
dat we de dader aanpakken, dat we altijd aangifte doen, ook
bij twijfelgevallen. De medewerkers geloven erin en voelen zich
veiliger. En als een systeem eenmaal goed werkt, versterkt
het zichzelf.”

Marc Jessen
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