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Advertentie

D
eEuropeseverkiezingen
zijneigenlijkeengeluks-
machine.Kijkmaareens
naaronderstaandecita-

ten. Zezijnafkomstigvande
campagneleidersvanachtereen-
volgensSP, CDA,D66,CU/SGP,
PvdAenVVD.
n ‘Dit isonzebesteuitslagooit in
Europa.’

n ‘Wehebbenons terug inde
wedstrijdgeknokt.’

n ‘Wehebbenervijftig jaarover
gedaandegrootste teworden.’

n ‘Mooi resultaat. Tochweer
53.000kiezerserbij.’

n ‘Tochhebbenwedederdezetel
gehouden.Daarben ik tevre-
denmee.’

n ‘Meteenduidelijkeigenver-
haalpakkenweeenklein
plusjevan50.000kiezers.’
Een feestmet louterwinnaars,

mag je concluderen.Mocht er al
een verliezer zijn, dan is dat
hooguit Europa. Ofmisschien de
kiezer, die de afgelopenweken
soms behoorlijk voor het lapje is
gehouden.

Maareerst terugnaardecam-
pagneleiders, opdevroege
maandagochtendnadevoorlo-
pigdefinitieveuitslagbijeen in
eenzaaltje vanNieuwspoort,
waarkoffie enbroodjesklaar-
staan.Dat campagneleidersont-
bijt is eenHaagse traditie.Oud-
gediendenzeggendatdeopper-
stemmenwerversbijdiegele-
genheid,oververmoeidheidna
alhet campagnevoeren,gene-
genzijnhetachterstevande
tongte latenzien.

Ishetdoordatdecampagnezo
vermoeiendnietwasofomdat
allebetrokkenenzichzelfop-
rechtalswinnaarzien: inelkge-
val isde stemmingopperbest.
Euroscepsis, Spitzenkandidaten,
lijstverbindingen–hetpasseert
derevuezonderkrassenachter
te laten.Deeendoeteenstapje
opzij, deandermaaktpasopde
plaats, eenderdevindtdatEu-
ropamoet inbinden. Europazelf
intussenschrompelt ineentot
wat sterrenopeenvlag.

Datzelfde Europakrijgtdevol-
gendedagweerwatkleuropde
wangenbijwatookeennabe-
schouwingmagheten;de
TweedeKamergaat indebatmet
premierRutte enminister van
BuitenlandseZakenTimmer-
mans. Typerendvoorde slordige
omgangmetEuropa isdatde
aanleidingniet glashelder is.
Wordt ergedebatteerdvanwege
deopmerkingvanRutteaande
vooravondvandeverkiezingen
dathij deUnie tot vijf kerntaken
wilbeperken?Of isdit eenvoor-
bereidingophet Europeseover-
leg, lateropdedag?Kameren
premierwordenhet erniet over
eens.

Tijdensdatdebat isde tevre-
denheidvandecampagnelei-
dershooguitnogbijAlexander
Pechtold tebespeuren,wiens
stemaanvolume lijkt tehebben
gewonnen.Departijenzoeken
elkaarals vanoudsopomvast te
stellenwelkeboodschapRutte in
Brusselmoetoverbrengen: strij-
dentegenantisemitismeente-
genmensenhandel; kiezenvoor
kwaliteit alshetgaatomdeNe-
derlandseeurocommissaris en
deopvolgervanBarroso.
Bijnaonopgemerktkomen

verstandigewoordenvanVVD’er
MarkVerheijen (‘eengoedteken
datwemeteennadeverkiezin-
genbeginnenmeteendebat
overEuropa’) enTimmermans
voorbij, diedepensioenijvervan
CDA-erOmtzigtals voorbeeld
noemtvanhoe jealsparlemen-
tariërmoetomgaanmetEuropa:

‘Duiker tot indedetails in,dan
leverthet ietsopwaarmee je zo-
wel inNederlandals inEuropa je
voordeelkuntdoen.’
EenadviesdatReneLeegteals

muziek indeorenmoethebben
geklonken. Leegte (VVD) rappor-
teerdeopverzoekvandeTweede
Kameroverdeverhoudingtus-
sendeKamerenBrussel. ‘De fo-
cus ligtnietopvérdrags-,maar
opgédragswijziging’, schrijfthij
inVoorop inEuropa. Eengesprek
metLeegte legtbloothoedeNe-
derlandsepolitiek tegenBrussel
aankijkt. Vangeloof indeEuro-
pesezaakwilhijnietsweten: ‘Ge-
loofwasbijonsuitbesteedaan
m’nbroer,die isdominee.’Geen
missiewerkduswathembetreft,
eerdermanagement.Ookde
vraagofhet rapport zijnvertrou-
wen inEuropaheeft vergroot,
valtbijhemopdorrebodem.De
vraagaanmijals rapporteurwas
een feitelijke, vindthij:hetgaat
ominvloedenprocedures. En
aangezienNederland inEuropa
geenmachtheeft,moetenwede
proceduresoptimaalbenutten:
initiatiefnemen,nauwsamen-
werken, snel schakelen.
Jehoeft erniet in tegeloven

omer toch jevoordeelmee te
doen–zokandeNederlandsebij-
drageaanEuropavoordeko-
mendevijf jaarwordensamen-
gevat.Geenwonderdat iedereen
zichwinnaarwaant.

Gezegd&Gezwegen
Hoe werkt de macht in Den Haag?

Ontbijt van winnaars
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Mocht er al een
verliezer zijn, dan is
dat hooguit Europa.

Ariejan Korteweg is politiek
redacteur van de Volkskrant.

Hulpkwamerniet,
totereendodeviel
Doorbezuinigingen indezorgblijvenpsychiatrische
patiëntensteeds langer thuis. Somsmet fataleafloop.

Van onze verslaggeefster
Nina Schuyfel

roermond Het was een schreeuw
omaandacht.CathyF.,devrouwdievo-
rig jaar een thuiszorgmedewerkster
doodstak, hoorde stemmen in haar
hoofd.Gemenestemmen.Zestuurden
haaraandoormiddelvaneenchipdie
inhaar lichaamwasgeplant.Zededen
haarpijn.Constant, elkedagweer.
Op 28 september 2013 kon de Lim-

burgseernietmeertegen.De55-jarige
MarietGelissen,die langskwamomde
plekken op haar hoofd te verzorgen,
moest het ontgelden. Een messteek
kreeg ze. In haar nek. Gelissen strom-
pelde naar buiten en bezweek. F. liep
langs, volgens een getuige ‘met een
smile ophaar gezicht’ en gaf zichzelf
even later aan bij de politie. Eindelijk
vrij.

De officier van justitie bij de recht-
bank in Roermond eiste dinsdag tbs
met dwangverpleging tegen de ver-
wardevrouw.Totopluchtingvanhaar
advocateSandraCarli,dievreesdevoor
eengevangenisstraf zonder behande-
ling. In 2009was F. al eens een thuis-
hulpnaar de keel gevlogen. De vrouw
deed aangifte. Ook daarna kwam F.
meermaals met de politie in aanra-
king. Buurtbewoners hoorden haar
daags voor de moord zeggen dat er
‘ietsvreselijks’zougaangebeureninde
flat. Tochwaserniemanddie ingreep.
Als haar cliënte hulphadgekregen,

had Gelissen waarschijnlijk nog ge-
leefd, betoogt Carli. Het was volgens
haar in 2009 al duidelijk dat F. niet al-
leenkonwonenenopgenomenmoest
worden. Deskundigen van het Pieter
BaanCentrum inUtrecht constateer-
den inaanloopnaarde rechtszaakdat

F. lijdt aan ‘schizofrenie vanhet para-
noïde type’. Endatal jaren.

Volgens Niels Mulder, hoogleraar
openbare gezondheidszorg aan de
ErasmusUniversiteit, staatdezaakvan
CathyF.vooreenbredereontwikkeling
indezorg.Deforsebezuinigingenheb-
bentotgevolgdatnietalleenouderen,
maar ook psychiatrische patiënten
steeds vaker thuismoetenblijvenwo-
nen.Geregeldkrijgenhulpverlenerste
maken met agressie en geweld. Vol-
gensdepolitie isdezetendensterugte
zien inde cijfers: in 2013 rukten agen-

ten 52 duizend keer uit naar inciden-
tenmetverwardemensen, 30procent
meerdan in2011.

Mulderzegtdaterdelaatste jarente
veel drempels opgeworpen zijn die
makendatmensensteedsvakerte laat
of geenhulp krijgen. ‘Zorgbehoeven-
denmoetensindseenpaar jaar eenei-
genrisicobetalen.Daarnaastzijnzorg-
verleners strenger geworden: de ggz
magalleenzorgverlenenalsdepatiënt
is doorverwezendoor dehuisarts. Dit

alles leidt ertoe dat niet iedereen de
hulpkrijgtdienodig is.’

In2020moetdeggzhetaantalinstel-
lingbeddenmet eenderdehebben te-
ruggedrongen. JacobineGeel, voorzit-
ter van GGZNederland, vindt dat een
goede ontwikkeling. Een psychiatri-
sche patiënt herstelt beter in eigen
kring dan in de ‘kunstmatige omge-
ving’ van een instelling. ‘Wel moeten
weonsafvragenofdetermijnvan2020
haalbaaris’,zegtGeel. ‘Afbouwvanbed-
deniséénding,deopbouwvanandere,
ambulante vormen van zorg een an-
dere.Wemoetener goedop lettendat
deggzdetijdendemiddelenheeftom
die tweegelijke tredte latenhouden.’
Geelbenadruktdateengebeurtenis

zoalsbijCathyF. een incident is. ‘Het is
natuurlijk verschrikkelijk, maar
moord komt niet vaak voor. De ggz
doetalheelveelomagressieengeweld
tegenmedewerkers tevoorkomen.’

Toch is het voor de echtgenoot van
Gelissenmoeilijk teverkroppendater
niet op tijd is ingegrepen. ‘Als de in-
stanties eerdere signalenhadden op-
gevangen, hadmijn vrouwmisschien
noggeleefd’, zeihij gisteren. Zowelhij
alszijndriekinderenlietenhuntranen
de vrije loop toen ze zich tot de ver-
dachterichtten. ‘Mijnwereldzalnooit
meer hetzelfde zijn’, zei de 23-jarige
dochter. ‘Er is één leven genomen,
maarer zijnerhonderdenverwoest.’
F. verroerde geen vin en bleef star

voorzichuitkijken.Zetoondegeenbe-
rouwof besef vanwatzeheeftgedaan.
Opde vraagwaaromGelissen, die be-
kendstond als een liefdevolle vrouw,
dood moest, antwoordde ze: ‘Alleen
dat had impact. Een klap alleen zou
nietgenoegzijngeweestomdepijnin
mijnhoofd te stoppen.’

Reportage Moord op thuiszorghulp

Eenklapalleen
wasnietgenoeg
omdepijninm’n
hoofdtestoppen

Cathy F. verdachte van moord

De53-jarige schoonheidsspecia-
listeEmelC.heeftbij tenminste
veertienklanten ‘zwaarensoms
blijvend letsel’ veroorzaakt. Ze
werddinsdagveroordeeld tot
2 jaar celwaarvan8maanden
voorwaardelijk.Haar injecties
met fillers entatoeagesmetper-
manentemake-up leiddenvol-
gensderechtbank inDenHaagtot
infecties, abcessen, littekens, ver-
minkingenblijvendepijn.Bij
sommigeslachtofferswaren
meerdereoperatiesnoodzakelijk
omdeschade teherstellen.C.
werktezondervergunningonder
demarktprijs ennamdewette-
lijkebehandelingsregels enhygië-
nevoorschriftenniet inacht.De
rechtbankrekenthetdevrouw
zwaaraandatzehet inhaarge-
steldevertrouwenschaadde,geen
berouwtoontendeschuldbij
haar slachtoffers legt. Ze lichtte
haarklantenopmet leugensen
liet zich leidendoorpuur financi-
eelgewin.Devrouw,afkomstiguit
hetGelderseWychen,maggedu-
rende5 jaargeenbehandelingen
verrichten.

Zwaar lichamelijk letsel

Celstraf van2 jaarvoor
schoonheidsspecialiste


