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Inspectie: slordige zaak
MISSER Bejaarde vrouw (85) wordt ‘vergeten’ in verpleeghuis Sint Martinus in Weert en zit nacht lang op toilet

door Niels Klaassen

WEERT – Bij het incident met de
bejaarde vrouw die een nacht
lang ‘vergeten’ werd op de
po-stoel van verpleeghuis Sint
Martinus in Weert, spreekt de In-
spectie voor de Gezondheids-
zorg van een ‘slordige zaak’.

„Maar”, zo zegt een woordvoerder,
„hoe schrijnend ook, die dingen ge-
beuren in Nederland en in dit ge-
val is geen sprake van een calami-
teit. De gezondheid van de vrouw
is niet in het geding en daarom

blijft dit vooralsnog een zaak van
het verpleeghuis en de klachten-
commissie.” De inspectie verklaart
dat Sint Martinus niet te boek staat
als een slecht verpleeghuis. De di-
rectie van het verpleeghuis onder-
zoekt het incident. „We weten nog
niet precies hoe het gegaan is. Maar
als het is zoals gezegd wordt, dan is
het erg schrijnend en een grote na-
latigheid”, zegt Carin Rosbergen,
clusterdirecteur Zorgcentrum Hier-
onymus en verpleeghuis Sint Marti-
nus.

Bij het incident heeft het verple-
gend personeel nagelaten het mo-

biele alarm om te doen en de be-
jaarde vrouw weer van de po-stoel
af te halen om in bed te leggen. De
vrouw maakt het volgens haar
dochter Marianne Vossen uit
Weert goed. „Toen ze gevonden
werd, had ze het touwtje van het
vaste alarm nog in haar handen.
Maar ze is te zwak om die te active-
ren”, vertelt de geschokte dochter.
„Daarom is er een mobiel alarm
dat ze normaal gesproken omdoen
bij mijn moeder.”

Navraag van de verpleegster die
de moeder aantrof, leerde haar dat
de bejaarde vrouw daar maandag

in de vroege avond op het toilet is
gezet om haar behoefte te doen
met de bedoeling om de vrouw
kort daarna in bed te leggen voor
de nacht. Dit is echter niet ge-
beurd. „Er zijn meerdere fouten op
rij gemaakt. Ze zijn vergeten haar
in bed te leggen, in de overdracht
voor de andere ploeg is ten onrech-
te gemeld dat iedereen in bed lag
en ‘s nachts is er geen ronde meer
gemaakt om te checken of iedereen
sliep.”
Vossen is verbolgen over het feit
dat dit heeft kunnen gebeuren. Gis-
termiddag heeft ze haar moeder be-

zocht. „Het ging goed met haar, ze
was een beetje aan het dutten.” Na
het onderzoek zegt de directie in-
dien nodig maatregelen te nemen.
„Welke, kan ik niet zeggen. We kij-
ken altijd naar de omstandighe-
den”, aldus Rosbergen.

Het verhaal komt een dag nadat
uit Tegelen het bericht kwam dat
daar een hoogbejaarde vrouw twee
uur lang in een rolstoel bij haar wo-
ning voor de dichte deur heeft ge-
staan omdat de taxichauffeur die
haar afzette niet controleerde of er
daadwerkelijk iemand aanwezig
was op het adres.


