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Gezegd&Gezwegen
Hoe werkt de macht in Den Haag?

Ontbijt van winnaars
e Europese verkiezingen
zijn eigenlijk een geluksmachine. Kijk maar eens
naar onderstaande citaten. Ze zijn afkomstig van de
campagneleiders van achtereenvolgens SP, CDA, D66, CU/SGP,
PvdA en VVD.
n ‘Dit is onze beste uitslag ooit in
Europa.’
n ‘We hebben ons terug in de
wedstrijd geknokt.’
n ‘We hebben er vijftig jaar over
gedaan de grootste te worden.’
n ‘Mooi resultaat. Toch weer
53.000 kiezers erbij.’
n ‘Toch hebben we de derde zetel
gehouden. Daar ben ik tevreden mee.’
n ‘Met een duidelijk eigen verhaal pakken we een klein
plusje van 50.000 kiezers.’
Een feest met louter winnaars,
mag je concluderen. Mocht er al
een verliezer zijn, dan is dat
hooguit Europa. Of misschien de
kiezer, die de afgelopen weken
soms behoorlijk voor het lapje is
gehouden.
Maar eerst terug naar de campagneleiders, op de vroege
maandagochtend na de voorlopig definitieve uitslag bijeen in
een zaaltje van Nieuwspoort,
waar koffie en broodjes klaarstaan. Dat campagneleidersontbijt is een Haagse traditie. Oudgedienden zeggen dat de opperstemmenwervers bij die gelegenheid, oververmoeidheid na
al het campagnevoeren, genegen zijn het achterste van de
tong te laten zien.
Is het doordat de campagne zo
vermoeiend niet was of omdat
alle betrokkenen zichzelf oprecht als winnaar zien: in elk geval is de stemming opperbest.
Euroscepsis, Spitzenkandidaten,
lijstverbindingen – het passeert
de revue zonder krassen achter
te laten. De een doet een stapje
opzij, de ander maakt pas op de
plaats, een derde vindt dat Europa moet inbinden. Europa zelf
intussen schrompelt ineen tot
wat sterren op een vlag.
Datzelfde Europa krijgt de volgende dag weer wat kleur op de
wangen bij wat ook een nabeschouwing mag heten; de
Tweede Kamer gaat in debat met
premier Rutte en minister van
Buitenlandse Zaken Timmermans. Typerend voor de slordige
omgang met Europa is dat de
aanleiding niet glashelder is.
Wordt er gedebatteerd vanwege
de opmerking van Rutte aan de
vooravond van de verkiezingen
dat hij de Unie tot vijf kerntaken
wil beperken? Of is dit een voorbereiding op het Europese overleg, later op de dag? Kamer en
premier worden het er niet over
eens.
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Tijdens dat debat is de tevredenheid van de campagneleiders hooguit nog bij Alexander
Pechtold te bespeuren, wiens
stem aan volume lijkt te hebben
gewonnen. De partijen zoeken
elkaar als vanouds op om vast te
stellen welke boodschap Rutte in
Brussel moet overbrengen: strijden tegen antisemitisme en tegen mensenhandel; kiezen voor
kwaliteit als het gaat om de Nederlandse eurocommissaris en
de opvolger van Barroso.
Bijna onopgemerkt komen
verstandige woorden van VVD’er
Mark Verheijen (‘een goed teken
dat we meteen na de verkiezingen beginnen met een debat
over Europa’) en Timmermans
voorbij, die de pensioenijver van
CDA-er Omtzigt als voorbeeld
noemt van hoe je als parlementariër moet omgaan met Europa:

Mocht er al een
verliezer zijn, dan is
dat hooguit Europa.
‘Duik er tot in de details in, dan
levert het iets op waarmee je zowel in Nederland als in Europa je
voordeel kunt doen.’
Een advies dat Rene Leegte als
muziek in de oren moet hebben
geklonken. Leegte (VVD) rapporteerde op verzoek van de Tweede
Kamer over de verhouding tussen de Kamer en Brussel. ‘De focus ligt niet op vérdrags-, maar
op gédragswijziging’, schrijft hij
in Voorop in Europa. Een gesprek
met Leegte legt bloot hoe de Nederlandse politiek tegen Brussel
aankijkt. Van geloof in de Europese zaak wil hij niets weten: ‘Geloof was bij ons uitbesteed aan
m’n broer, die is dominee.’ Geen
missiewerk dus wat hem betreft,
eerder management. Ook de
vraag of het rapport zijn vertrouwen in Europa heeft vergroot,
valt bij hem op dorre bodem. De
vraag aan mij als rapporteur was
een feitelijke, vindt hij: het gaat
om invloed en procedures. En
aangezien Nederland in Europa
geen macht heeft, moeten we de
procedures optimaal benutten:
initiatief nemen, nauw samenwerken, snel schakelen.
Je hoeft er niet in te geloven
om er toch je voordeel mee te
doen – zo kan de Nederlandse bijdrage aan Europa voor de komende vijf jaar worden samengevat. Geen wonder dat iedereen
zich winnaar waant.
Ariejan Korteweg is politiek
redacteur van de Volkskrant.

Reportage Moord op thuiszorghulp

Hulp kwam er niet,
tot er een dode viel
Door bezuinigingen in de zorg blijven psychiatrische
patiënten steeds langer thuis. Soms met fatale afloop.
Van onze verslaggeefster
Nina Schuyfel

roermond Het was een schreeuw
om aandacht. Cathy F., de vrouw die vorig jaar een thuiszorgmedewerkster
doodstak, hoorde stemmen in haar
hoofd. Gemene stemmen. Ze stuurden
haar aan door middel van een chip die
in haar lichaam was geplant. Ze deden
haar pijn. Constant, elke dag weer.
Op 28 september 2013 kon de Limburgse er niet meer tegen. De 55-jarige
Mariet Gelissen, die langskwam om de
plekken op haar hoofd te verzorgen,
moest het ontgelden. Een messteek
kreeg ze. In haar nek. Gelissen strompelde naar buiten en bezweek. F. liep
langs, volgens een getuige ‘met een
smile op haar gezicht’ en gaf zichzelf
even later aan bij de politie. Eindelijk
vrij.
De officier van justitie bij de rechtbank in Roermond eiste dinsdag tbs
met dwangverpleging tegen de verwarde vrouw . Tot opluchting van haar
advocate Sandra Carli, die vreesde voor
een gevangenisstraf zonder behandeling. In 2009 was F. al eens een thuishulp naar de keel gevlogen. De vrouw
deed aangifte. Ook daarna kwam F.
meermaals met de politie in aanraking. Buurtbewoners hoorden haar
daags voor de moord zeggen dat er
‘iets vreselijks’ zou gaan gebeuren in de
flat. Toch was er niemand die ingreep.
Als haar cliënte hulp had gekregen,
had Gelissen waarschijnlijk nog geleefd, betoogt Carli. Het was volgens
haar in 2009 al duidelijk dat F. niet alleen kon wonen en opgenomen moest
worden. Deskundigen van het Pieter
Baan Centrum in Utrecht constateerden in aanloop naar de rechtszaak dat

Advertentie

F. lijdt aan ‘schizofrenie van het paranoïde type’. En dat al jaren.
Volgens Niels Mulder, hoogleraar
openbare gezondheidszorg aan de
Erasmus Universiteit, staat de zaak van
Cathy F. voor een bredere ontwikkeling
in de zorg. De forse bezuinigingen hebben tot gevolg dat niet alleen ouderen,
maar ook psychiatrische patiënten
steeds vaker thuis moeten blijven wonen. Geregeld krijgen hulpverleners te
maken met agressie en geweld. Volgens de politie is deze tendens terug te
zien in de cijfers: in 2013 rukten agen-

Een klap alleen
was niet genoeg
om de pijn in m’n
hoofd te stoppen
Cathy F. verdachte van moord
ten 52 duizend keer uit naar incidenten met verwarde mensen, 30 procent
meer dan in 2011.
Mulder zegt dat er de laatste jaren te
veel drempels opgeworpen zijn die
maken dat mensen steeds vaker te laat
of geen hulp krijgen. ‘Zorgbehoevenden moeten sinds een paar jaar een eigen risico betalen. Daarnaast zijn zorgverleners strenger geworden: de ggz
mag alleen zorg verlenen als de patiënt
is doorverwezen door de huisarts. Dit

alles leidt ertoe dat niet iedereen de
hulp krijgt die nodig is.’
In2020moetdeggzhetaantalinstellingbedden met een derde hebben teruggedrongen. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, vindt dat een
goede ontwikkeling. Een psychiatrische patiënt herstelt beter in eigen
kring dan in de ‘kunstmatige omgeving’ van een instelling. ‘Wel moeten
we ons afvragen of de termijn van 2020
haalbaar is’, zegt Geel. ‘Afbouw van bedden is één ding, de opbouw van andere,
ambulante vormen van zorg een andere. We moeten er goed op letten dat
de ggz de tijd en de middelen heeft om
die twee gelijke tred te laten houden.’
Geel benadrukt dat een gebeurtenis
zoals bij Cathy F. een incident is. ‘Het is
natuurlijk verschrikkelijk, maar
moord komt niet vaak voor. De ggz
doet al heel veel om agressie en geweld
tegen medewerkers te voorkomen.’
Toch is het voor de echtgenoot van
Gelissen moeilijk te verkroppen dat er
niet op tijd is ingegrepen. ‘Als de instanties eerdere signalen hadden opgevangen, had mijn vrouw misschien
nog geleefd’, zei hij gisteren. Zowel hij
als zijn drie kinderen lieten hun tranen
de vrije loop toen ze zich tot de verdachte richtten. ‘Mijn wereld zal nooit
meer hetzelfde zijn’, zei de 23-jarige
dochter. ‘Er is één leven genomen,
maar er zijn er honderden verwoest.’
F. verroerde geen vin en bleef star
voor zich uitkijken. Ze toonde geen berouw of besef van wat ze heeft gedaan.
Op de vraag waarom Gelissen, die bekendstond als een liefdevolle vrouw,
dood moest, antwoordde ze: ‘Alleen
dat had impact. Een klap alleen zou
niet genoeg zijn geweest om de pijn in
mijn hoofd te stoppen.’

Zwaar lichamelijk letsel

Celstraf van 2 jaar voor
schoonheidsspecialiste
De 53-jarige schoonheidsspecialiste Emel C. heeft bij ten minste
veertien klanten ‘zwaar en soms
blijvend letsel’ veroorzaakt. Ze
werd dinsdag veroordeeld tot
2 jaar cel waarvan 8 maanden
voorwaardelijk. Haar injecties
met fillers en tatoeages met permanente make-up leidden volgens de rechtbank in Den Haag tot
infecties, abcessen, littekens, verminking en blijvende pijn. Bij
sommige slachtoffers waren
meerdere operaties noodzakelijk
om de schade te herstellen. C.
werkte zonder vergunning onder
de marktprijs en nam de wettelijke behandelingsregels en hygiënevoorschriften niet in acht. De
rechtbank rekent het de vrouw
zwaar aan dat ze het in haar gestelde vertrouwen schaadde, geen
berouw toont en de schuld bij
haar slachtoffers legt. Ze lichtte
haar klanten op met leugens en
liet zich leiden door puur financieel gewin. De vrouw, afkomstig uit
het Gelderse Wychen, mag gedurende 5 jaar geen behandelingen
verrichten.

