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Het móet beter in de Haaglandse
ziekenhuizen, bepleiten lector psy-
chogeriatrie Frans Hoogeveen en
wetenschapper Peter Bakens van de

Haagse Hogeschool. Een zieken-
huisopname is voor kwetsbare ou-
deren vaak ‘traumatisch’, weten ze.
Daarom wil het duo in februari om
de tafel met vertegenwoordigers van

de ziekenhuizen in de Haagse regio:
Bronovo, het Hagaziekenhuis, Me-
disch Centrum Haaglanden, ‘t
Lange Land en het Reinier de Graaf.
Voor een kwetsbare oudere houdt

het ziekenhuis een groot gevaar in
zich. Ze staan grote angsten uit en
lopen kans op ondervoeding en uit-
droging. Na een opname zijn ze er
vaak slechter aan toe dan ervoor en
niet meer in staat zelfstandig te
wonen. Waar het fout gaat, is dat de
kwetsbare oudere wordt behandeld
als een ‘gewone’ patiënt, aldus lector
Hoogeveen. ,,Het ziekenhuis is inge-
richt op weldenkende, zelfstandige,
mondige mensen. Maar dat gaat
niet op voor Alzheimerpatiënten.
Door die ziekte raak je volledig de
weg kwijt. Ze eten en drinken niet
meer en zijn bang.’’

De getroffen groep is groot, weet
Hoogeveen. ,,Elk ziekenhuis heeft
hier elke dag mee te maken. En de
aantallen nemen alleen maar toe.
Nu telt Nederland een kwart mil-
joen dementerenden. Over twintig
jaar is dat het dubbele.’’

COACH
Hoogeveen heeft ideeën over hoe
het beter kan en wil in samenspraak
met de ziekenhuizen een plan van
aanpak ontwikkelen. ,,Je zou een
speciale afdeling kunnen inrichten.
Met verpleegkundigen die bekend
zijn met dementie en een huiselijke,
vertrouwde inrichting. Verder heb-
ben deze mensen behoefte aan een
coach, iemand die ze begeleidt. Fa-
milie moet kunnen overnachten.’’

De ziekenhuizen staan hiervoor
open, weet hij. Bakens: ,,We willen
ze ook niet de zwartepiet toespelen.
We constateren een probleem dat
we op de agenda willen zetten.’’
Lector Hoogeveen heeft met zijn

vader ervaren hoe het mis kan gaan.
,,Hij brak zijn heupkom en mocht
het bed niet uit. Omdat hij dat ver-
gat kreeg hij kalmerende middelen
en werd vastgebonden. Erna kon hij
niet meer thuis wonen.’’
Vertegenwoordigers van zieken-

huizen en andere geïnteresseerden
kunnen zich vanaf 28 november in-
schrijven voor het symposium
‘Weerloos en verdwaald, evidence
based ziekenhuiszorg voor patiën-
ten met dementie’. De bijeenkomst
heeft plaats op 13 februari.

Extra zorg bij dementie
DENHAAG • Een ziekenhuisopname betekent voor de-
mente ouderen vaak ronduit een drama. Uitdroging of
ernstige verwardheid ligt op de loer. De Haagse Hoge-
school wil samen met de ziekenhuizen in de Haagse
regio een noodplan ontwikkelen.
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Ziekenhuis gevaar voor kwetsbare ouderen
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Intercity naar
Brussel rijdt
nog halfjaartje
Hagenaars kunnen nog tot de zomer
rechtstreeks met de trein naar Bel-
gië. Dan verliest Den Haag zijn nog
enige internationale treinverbin-
ding. De intercity naar Brussel
wordt geschrapt.
Dat heeft minister Schultz (VVD,

Infrastructuur) de Tweede Kamer
laten weten. Vanaf medio 2012 rijdt
de nieuwe hogesnelheidstrein, de
Fyra, door tot aan Brussel. De
‘gouwe ouwe’ intercity die nu ieder
uur van Hollands Spoor naar Brus-
sel vertrekt, wordt daarmee overbo-
dig.
De Fyra doet de Hofstad overi-

gens niet aan. De trein rijdt over het
nieuwe hogesnelheidsspoor door
het Groene Hart. Wie vanaf volgend
jaar met de trein naar Brussel wil,
zal moeten overstappen in Rotter-
dam.
De beslissing is tegen het zere

been van Rover. De reizigersorgani-
satie ijvert al langer voor het be-
houd van de internationale trein.
Rover biedt vandaag ruim 11.000
handtekeningen aan de Tweede
Kamer aan tegen het opheffen van
de intercity.

Een 52-jarige automobilist uit Nij-
megen is is gistermiddag bekneld
geraakt bij een botsing met tram
17. De aanrijding vond plaats op
de Volmerlaan, voor het Shell-
kantoor. De bestuurder moest
door de brandweer worden be-
vrijd. Bij die hulpactie werd het
dak van de anderhalf jaar oude

wagen geknipt. Het slachtoffer
werd op een brancard gelegd en
met spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht. De man had nekletsel op-
gelopen. Verkeersexperts van de
politie hebben onderzoek gedaan
naar de toedracht van het onge-
val, maar de uitkomst daarvan
was gisteren nog niet bekend.
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‘Nogniet te laat
omte stoppen
metEurojust’
Het is nog niet te laat om de
bouw van een nieuw hoofdkan-
toor voor Eurojust in Zorgvliet
te staken. ,,Er is serieus nog een
weg uit,’’ aldus Joris Wijsmuller
van de Haagse Stadspartij na-
mens de oppositie in de ge-
meenteraad. ,,Het rijk, de ge-
meente, Eurojust: iedereen kijkt
elkaar nu aan. Iemand moet het
initiatief nemen en zeggen dat
we niet op de goede weg zijn.
Dat kan prima de gemeente
zijn.’’ De oppositie in de raad wil
dat het college een alternatief
voorstel voor Eurojust - nieuw-
bouw aan het Verhulstplein - se-
rieus neemt. ,,Want wat er nu
gaat gebeuren - een te groot ge-
bouw op een klein stukje grond
- daar wordt niemand gelukkig
van.’’ Op het Verhulstplein is wel
plek voor een gebouw met ‘al-
lure’ en het stadsbestuur moet
het plan daarvoor van architect
Peter Drijver in opdracht van de
bewoners van Zorgvliet dan ook
serieus nemen, aldus de opposi-
tie. >> P3

Hulpopschool
bij ziekte thuis
De Stichting Jonge Helden is
bezig hulp te ontwikkelen voor
kinderen die te maken hebben
met een ernstige ziekte van een
vader, moeder, broertje of zusje.
De stichting biedt dergelijke
hulp al op scholen voor kinde-
ren bij een overlijden van een
naaste en bij scheiding van hun
ouders. Dat laatste project is
gisteren begonnen op basis-
school De Fontein in Wateringse
Veld. In schooltijd praten en
knutselen coaches rouw- en ver-
liesverwerking met de kinderen.
,,Om te voorkomen dat ze later
problemen krijgen omdat ze de
pijnlijke ervaring niet hebben
verwerkt,’’ zegt coach Josta Terp-
stra. >> P5

Mangewondbij
woningoverval
Een 23-jarige bewoner van de
Hendrik van Deventerstraat is
gisteren gewond geraakt bij een
overval op zijn woning. Hij
werd rond elf uur ‘s morgens
thuis verrast door twee onbe-
kende mannen. Zij sloegen hem
met knuppels, lieten hem ge-
wond achter en gingen er met
persoonlijke bezittingen van-
door. Ook een tweede bewoner
(28) werd beroofd. Wat er pre-
cies is gestolen is niet bekend.
De 23-jarige moest naar het zie-
kenhuis. De politie zoekt getui-
gen. KRAAI000 PENDER000
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