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Zorgen
Deze week reed ik langs een abri met daarin een poster van Loesje, met de tekst 
zorgen moet je doen je niet maken...

In eerste instantie dacht ik “erg makkelijk opgeschreven” maar een moment later 
besefte ik wij zorgen inderdaad samen.

In deze onvoorspelbare tijden maken wij er met zijn allen het beste van, op een 
uitzondering na is iedereen zorgzamer en is de waardering voor de belangrijke 
beroepsgroepen gelukkig voel- en tastbaar.

Wij mogen trots zijn hoe wij als Nederlandse samenleving hiermee omgaan en 
zoveel mogelijk alle stress vermijden.

In jullie beroep is dat niet altijd mogelijk en is zelfs gezonde spanning wenselijk 
maar dit kan helaas ook doorslaan.

PTSS is een gevaarlijke valkuil,  in deze uitgave een verhaal op het scherpst van 
de snede, niet om te veroordelen of zelfs te oordelen maar om nogmaals te 
problematiek aan te kaarten. 

Blijf op ons en op elkaar passen.
Veel leesplezier en tot de volgende Allround Politie Nieuws. 



De Nationale Politie. Stand van zaken in het dossier PTSS. 2130 aanvragen voor erkenning PTSS. 77% 
erkenning. “Als je PTSS hebt zijn er gewoon hele goede behandelingen. Die kunnen jou helpen om ervan 
af te komen. Je kunt zeggen; in het algemeen gesproken zijn wij er wel steeds sneller bij, individueel 
uitzonderingen daargelaten”. Zomaar een quote van een psycholoog van de Nationale Politie uit een 
filmpje over PTSS uitgezonden door hart van Nederland eind 2019.

Zo nu en dan vlamt de aandacht voor veteranen met PTSS op en in het bijzonder voor de vergeten 
groep politieagenten eveneens met PTSS. Vorig jaar besteedde Beau van Erven Dorens met een 
televisieprogramma van RTL4 aandacht aan zeven getraumatiseerde oorlogsveteranen met een 
wandeltocht door Noorwegen. Met dit programma liet Beau in ieder geval op integere wijze zien wat er 
in hoofden van mensen om kan gaan. Het zou zo maar kunnen dat ooit deel twee over politie mensen 
gaat. Peter Bercx was ook één van de deelnemers in dit programma. Hij zet zich in met de Dutch Marines 
Rowing Challenge (DMRC) in voor collega’s met PTSS. PTSS is niet van de ene op de ander dag aan de 
orde. PTSS sluipt langzaam je (werkend) leven binnen en veroorzaakt uiteindelijk allerlei klachten en 
problemen. Omdat PTSS zich manifesteert in de diepste krochten van het brein zie je aan de buitenkant 
van de agent ogenschijnlijk niets. Een oordeel door chefs is snel geveld. PTSS manifesteert zich langzaam 
in zeer uiteenlopende gemoedstoestanden waardoor er geen geval hetzelfde is. Er zijn wel dezelfde 
factoren te benoemen die PTSS te veroorzaken. Een mens heeft vanzelfsprekendheden in zijn leven. 
Noem dit zekerheden. Zaken die in het leven gebeuren zijn routinematig, voorspelbaar, beheersbaar en 
zinvol. Hulpverleners hebben van nature een rechtvaardigheidsgevoel. Opeens is er dan een schokkende 
zeer ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een incident zijn dat onverwacht, overweldigend, onrechtvaardig 
en ogenschijnlijk zinloos is. Daarbij kan het incident zelfs levensbedreigend zijn voor de hulpverlener/
agent(e). Vaak is het incident buitensporig. Dit alles roept een reactie op in het menselijk brein. Dat 
heeft ieder mens. Deze reacties zijn overlevingsreacties. De reacties op het incident kunnen bestaan uit 
vechten, vluchten of bevriezen. Normaal reageert ieder mens op schokkende gebeurtenissen. Hoe jij zal 
reageren weet je van tevoren niet! Dat maakt je mens. Meestal slaap je na een ingrijpend incident een 
tijdje minder goed en ben je iets onrustig. Daarna vlakt het af. De buitensporigheid en het afwijkende 
beeld kunnen echter ook persisteren. Er is dan mogelijk sprake van PTSS. Dit moet wel worden vastgesteld 
door een deskundige én worden behandeld.

ERKENNING PTSS EEN KRITISCHE VERKENNING…
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‘Lees dit artikel als commissaris, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, 
bedrijfsmaatschappelijk werker of HRM-adviseur NIET met irritatie maar, 

verplaats je in de collega met PTSS’.
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Kort door de bocht zijn er vier herkenbare basis reacties bij PTSS.
1. Herbeleven: Dit kunnen beelden, geluiden, geuren, dromen, nachtmerries en flashbacks opleveren. Zo heftig dat 

men de gebeurtenis opnieuw beleeft alsof het weer gebeurt. Dit is iets anders als hallucineren of een psychose.

2. Hyperallertheid: Dit kan schrikachtigheid zijn, waakzaamheid, wantrouwen, zich onveilig voelen, onrustig slapen, 
niet slapen, concentratieproblemen, prikkelbaar zijn en overgevoeligheid reacties zijn.

3. Vermijding: Dit kan vermijding zijn van de plaats delict, vermijding van toekomende situaties, voorwerpen, 
herinneringen, gedachten en gevoelens.

4. Verandering in denken en voelen: Er kunnen stukken herinnering kwijt zijn, stukken herinnering kunnen uitvergroot 
worden. Er kunnen angsten ontstaan, er kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Boosheid, woede, schaamte en 
schuldgevoelens kunnen onverwachts optreden. De combinatie van deze feitelijkheden geven verwarring. Zeker 
als je bij de politie werkt en gewend bent “in control” te zijn. Dagelijkse activiteiten kunnen afnemen, de algehele 
conditie kan afnemen, distantie tot anderen kan optreden. Moe, verdrietig en lusteloze uitgebluste gevoelens 
kunnen optreden. 

Het grootse gevaar treedt op in het afstand voelen tot andere mensen. Dit kan leiden tot isolement. Het gevoel van 
totaal isolement kan leiden tot suïcide. Juist daarom is het zo belangrijk dat de Nationale Politie in contact blijft met zijn 
medewerkers die PTSS hebben vanuit intrinsieke motivatie én interesse in de medewerker en niet vanuit een opgelegd 
juridisch format. Vanuit de begeleiding veilig en gezond werken (VGW) bij de Nationale Politie hoor je steeds vaker 
dat erkenning vooral uit jezelf moet komen en dat je de erkenning niet moet laten afhangen van je chefs, collega’s, 
de commissie PTTS of de maatschappij”. Als je zelf accepteert wat je hebt, kun je er beter mee omgaan. Uit welke 
cursus of hoge hoed komt dit nu weer? Volledige erkenning en begeleiding door de Nationale Politie is de eerste stap 
naar acceptatie en gedeeltelijke genezing. Door alle berichtgeving in de pers ontstaat de indruk dat bij de politie alles 
afhangt van statistieken en vooral van de vraag “wat gaat het kosten”? Door agenten worden de PTSS-procedures zelf 
ervaren als zakelijk én stroperig. Dit is een ander beeld dat de Nationale Politie uitdraagt. Waar zit dan het verschil in 
hoe de procedures ervaren worden? Een rondje langs de velden bij politieagenten laat een beeld zien dat de Nationale 
Politie zich kennelijk geen raad weet met de politie collega’s die thuis komen te zitten met PTSS-klachten. Bij de reacties 
over dit stuk viel mij de terughoudendheid en reserve bij politiemensen op. Ondanks alles blijft men loyaal, maar ik heb 
de indruk dat men ook “bang” is om iets te vertellen.

Er zijn weinig agenten die hun verhaal willen doen. Quotes;
“Ik zou graag iets willen vertellen, maar ik heb voor mijzelf besloten het te laten rusten. De laatste keer dat ik het 
erover heb gehad heb ik te veel opgerakeld dat ik er té onrustig van werd”.

“Het gaat nu wel Okay. Af en toe een dip. Ik heb hier geen behoefte aan”.

“Het gaat met ups en downs. Ik wil met alle liefde de Politie, het UWV en iedereen die roept dat het allemaal goed 
gaat in het dossier PTSS onder hun knieën afzagen. Zo klaar ben ik ermee”.

“Ik vertrouw niemand. Ik ga mijn verhaal niet doen, want ik ben weer aan het werk. Het komt altijd een keer terug”.

De identiteit van deze personen is bij de schrijver bekend.

Ik vind dit als schrijver en columnist schokkend om dit terug te krijgen als ik tracht om interviews te houden om te 
achterhalen waar de perceptie overgaat in daadwerkelijk vermeend tegenwerken.

Voorbeeld: Het is 2010. Een politiebureau in een niet nader te benoemen “Vogelaarwijk”. Criminaliteit en jeugdgroepen 
vieren hoogtij. Met een experiment ging men over tot éénmanssurveillance. Dit experiment werd niet gedragen door 
het personeel. Draagvlak Nul. Het experiment duurde precies twee weken. In korte tijd kwamen drie agenten behoorlijk 
in het nauw. Eén agent nam later ontslag, omdat die niet meer bij de politie wilde werken na opgelopen trauma. Eén 
heeft PTSS opgelopen; de andere agent werkt nog in de wijk ogenschijnlijk zonder PTSS-klachten. Hoe kan het dat drie 
agenten jaren later toch een ander beeld laten zien?

Het antwoord is wellicht gelegen in diverse oorzaken. Gemoedstoestand van de agent ten tijde van het incident, de 
thuissituatie, verhouding tot het werk, verhouding tot de chef, de verhouding tot elkaar in de groep op de werkvloer, 
de mentale weerbaarheid van de agent, de fysieke gesteldheid van de agent en de heftigheid van het incident zelf. De 
hoeveelheid incidenten achter elkaar, de buitensporigheid van het incident en het onverklaarbare van het incident. En 
niet geheel onbelangrijk de verwerking van het incident zelf. Maar bovenal de opvang én de geestelijke begeleiding 
ná het incident. Hierbij speelt professionele opvang en nazorg een grote rol. En dan bedoel ik niet het louter opmaken 
van een Zeer Ingrijpend Gebeurtenis formulier (ZIG-formulier). Politieagenten in de noodhulp worden herhaaldelijk 
(naarmate het dienstverband langer is) langdurig blootgesteld aan de meest uiteenlopende traumatische ervaringen. 
Monitoring en mentale check up zouden eigenlijk jaarlijks net als OBT ingevoerd moeten worden om beter zicht te 
krijgen op mentale blessures.Opvang na heftige incidenten zouden eigenlijk bijgestaan moeten worden door een BIG 
geregistreerde professional. Het team collegiale opvang die zelf de opvang doet moeten kunnen inzien wat het effect 
is van hun interventie. Een vast systeem van follow up zou geborgd moeten worden. Machteloosheid, pure angst, 
flashbacks, vergeetachtigheid, schrikachtig zijn, irritatie en woede zijn veel gehoorde klachten van agenten die PTSS 
oplopen. Het “niet gezien worden” door de organisatie wordt ervaren als een gemis en draagt niet bij aan re-integratie. 
Eerder aan vervreemding van de werkplek.

Nog een voorbeeld: Een agent houdt toevallig een dagboek bij. Gewoon begonnen uit liefde voor het politievak 
en bedoeld als “schrijven voor later”. Dan komen er opeens nachtmerries en het gezin geeft aan dat ze “papa” s 
’nachts horen schreeuwen in zijn slaap. De huisarts verwijst naar een psycholoog en na heel veel behandelingen 
komt die er niet meer uit. De agent komt thuis te zitten en wordt getest bij het Psychotrauma Diagnose Centrum 
(PDC) Politie Poli. Er gaan maanden intensieve behandeling overheen en er is terugkeer bij de werkgever. Toch wordt 
er geen hulp bij het opmaken van formulieren gegeven. Laat staan een schadevergoeding. Er wordt jaren later na 
talloze nieuwe incidenten recidive PTSS geconstateerd. Dit keer door ARQ Diagnostisch Centrum. Bij de behandeling 
komen honderdachtentwintig (128) incidenten naar boven. Deze zijn DSM- geclassificeerd over 27 jaar te benoemen. 
De incidenten worden in groepen verdeeld en in clusters behandelt. Maar dan komt het. Van deze 128 incidenten 
worden er in samenspraak met één psychiater, één psycholoog en een betrokken casemanager zeven (7) incidenten 
geselecteerd die ingeleverd worden bij het meldpunt erkenning beroepsziekte van de Nationale Politie. In eerste 
aanleg wenst men maar vijf incidenten te ontvangen. Er wordt erkenning gevraagd op grond van artikel 1, eerste lid, 
onder y van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Onder beroepsziekte wordt verstaan, een ziekte, welke 
in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de 
bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid 
is te wijten. De hele procedure duurt heel lang. Bijzonder in deze procedure is dat één (1) ingeleverd incident niet in 
behandeling wordt genomen. In de toelichting staat dat de commissie zich geen beeld kan voorstellen hoe het trauma 
is ervaren door de agent? De commissie kan zich niet verplaatsen in de agent én het incident. De commissie beoordeeld 
uiteindelijk zes (6) incidenten. Bij twee (2) incidenten acht de commissie het A-criterium niet bewezen. Dit terwijl de 
artsen van ARQ juist op deze twee trauma’s hoog moeten inzetten om de beelden vanuit deze incidenten neutraal te 
krijgen. Vervolgens wordt de procedure nogmaals herhaald, omdat de commissie twijfelt aan haar eigen beoordeling. 
Uiteindelijk wordt op grond van vier (4) incidenten de erkenning beroepsziekte positief geadviseerd.

‘Dit terwijl de artsen van ARQ juist op deze twee trauma’s hoog moeten
 inzetten om de beelden vanuit deze incidenten neutraal te krijgen’.
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A-criterium. De persoon is blootgesteld aan een 
traumatische gebeurtenis waarbij de volgende punten 
aanwezig waren:
• De persoon heeft ervaren, waargenomen of is 

geconfronteerd met een gebeurtenis of gebeurtenissen 
die te maken hebben met doodsbedreiging of ernstige 
verwondingen of een dreiging met fysiek geweld naar 
zichzelf of anderen. De reactie van de persoon bevatte 
intense angst. Hulpeloosheid. Verschrikking en afgrijzen

Waar zit nu de meeste pijn richting de Nationale Politie 
bij veel politieagenten met PTSS in de procedure van 
erkenning?
Een veel gehoorde klacht is dat de commissie een 
oordeel doet op basis van aangeleverde verhalen. In 
bovenstaand voorbeeld had deze agent bij toeval de meest 
opvallende gebeurtenissen en incidenten in zijn loopbaan 
gedocumenteerd met dag datum tijdstip en proces verbaal 
nummer. En dan nog sneuvelen 3 incidenten in de beoordeling. 
Maar wat als je niet hebt gedocumenteerd? Wat als je thuis 
zit en geen toegang hebt tot een politiearchief? Dan wordt 
het een stuk lastiger. Nog meer opmerkelijk is dat van de 
zeven incidenten er uiteindelijk maar vier (4) erkent werden 
door de werkgever. Verwonderlijk, want een heel team aan 
deskundig artsen had deze incidenten wel geclassificeerd 
en behandelt ingevolge de richtlijnen uit de psychiatrie. 
Zelfs benoemd als complex trauma. De opmerking van de 
lijn chef; “Wat maakt het nu uit of je erkenning krijgt voor 
één incident of voor zeven? Valt dan geheel verkeerd. Als je 
dit als niet deskundige aanhoort, dan rijst de vraag of het 
merendeel van de leidinggevenden bij de Nationale Politie 
niet bang is voor de gevolgschade en de restklachten. Men 
is kennelijk huiverig voor de schadeclaims van agenten die 
PTSS oplopen. Gaat het nu echt alleen maar om geld? Of 
is men bang straks te blijven zitten met een groep politie 
mensen die minder rest-werkcapaciteit heeft. Is men bang 
voor het ziekteverzuim percentage op het team? Uit de 
brieven naar de kamer van minister Grapperhaus is niet 
duidelijk wat het nieuwe beleid wordt. In ieder geval wordt 
er wel aangedrongen op ander beleid voor PTSS.

Over de procedure erkenning beroepsziekte is men niet 
open en transparant.
Het is ook moeilijk omdat het gaat om de meest private 
gegevens van het politiepersoneel Daarbij ook om gegevens 
van patiënten. Toch blijven journalisten WOB-verzoeken 
indienen om de cijfers en het beleid in kaart te brengen. (Wet 
Openbaarheid van Bestuur). Een behandeling doorlopen is 
al zwaar, laat staan de hele procedure van erkenning PTSS 
bij de werkgever en vervolgens moet de werknemer ook 
nog vechten voor smartengeld en restschade vergoeding! 
Na diverse krantenartikelen over restschade en begeleiding 
van politieagenten met PTSS was dit volgens RTL Nieuws de 
officiële reactie van de Nationale Politie.
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“Politiemensen krijgen met ingrijpende gebeurtenissen te maken. Helaas betekent dat ook dat sommige 
politiemensen door het werk PTSS oplopen. PTSS is erkend als beroepsziekte voor de politie en als een medewerker 
de erkenning krijgt dat er sprake is van PTSS dan:

• Wordt er smartengeld uitgekeerd (max. € 166.440 netto) indien er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit 
of arbeidsongeschiktheid.

• Wordt volledig salaris doorbetaaldWorden alle noodzakelijke medische behandelingen volledig (100%) vergoed, 
waarbij de politie de vergoedingen vanuit de basisverzekering volledig aanvult tot 100 %. In veel gevallen wordt 
ook nog de wettelijke eigen bijdrage volledig vergoed als die gedeclareerd wordt.

• Als sprake is van uitzonderlijke situaties wordt daarnaast gekeken naar passende oplossingen.  

Mocht een medewerker van mening zijn dat de politie in gebreke is gebleven of dat er sprake is van bijvoorbeeld 
carrièreschade, dan kan de politie daarnaast aansprakelijk worden gesteld voor restschade. Beoordeling van 
deze aansprakelijkheidstelling gebeurt conform jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, waarbij toetsing 
plaatsvindt op zorgplicht. Ook wordt getoetst op buitensporigheid. Deze toets moet beoordelen of er sprake was 
van een buitensporige gebeurtenis of opeenstapeling van gebeurtenissen, die erkenning van aansprakelijkheid 
rechtvaardigt. De politie realiseert zich dat zo’n proces van toetsing grote impact kan hebben, zeker als er sprake 
is van een beroep bij de rechter. Collega’s zijn immers ziek door hun werk. Daarom krijgen zij ook smartengeld en 
doorbetaling van salaris. Maar voor het uitbetalen van restschade daarbovenop, moet wel redelijkerwijs een grond 
zijn. En die wordt getoetst en beoordeeld. Situatie tot 1 januari 2015. Voor de oprichting van de Nationale Politie 
gingen de toenmalige korpsen verschillend om met politiemedewerkers met beroepsziekten, waaronder PTSS. De 
politie kreeg te maken met collega’s die al langer met ernstige trauma gerelateerde klachten rondliepen en wachtten 
op erkenning en compensatie. De organisatie was daar destijds niet op ingericht. Met de komst van een landelijk 
meldpunt, een onafhankelijke Adviescommissie PTSS en in elke eenheid een team Veilig en Gezond werken (VGW) met 
daarin onder andere een psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts en vertrouwenspersoon, is er veel 
verbeterd. De genoemde 40 dossiers zijn van voor 2015, toen de zorg minder goed was georganiseerd. Voor deze groep 
heeft de politie daarom eenmalig een uitzondering gemaakt. Hier werd slechts getoetst op zorgplicht. Er is geen sprake 
van wijziging van beleid, maar een eenmalige uitzondering voor deze groep collega’s.
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Preventie
Hoewel het niet in zijn geheel voorkomen kan 
worden dat politiemensen beroepsziekten, 
waaronder PTSS oplopen, neemt de politie wel 
maatregelen om de kans te verminderen dat dit 
gebeurt. Hiertoe zijn verschillende voorzieningen 
en instrumenten beschikbaar zoals zelftesten, 
voorlichting vroeg signalering, voorlichting PTSS, 
mentale check ups, Risico-inventarisatie en evaluatie 
psychosociale arbeidsbelasting. Na een ingrijpende 
gebeurteniskunnen politiemedewerkers terecht 
bij het Team Collegiale Ondersteuning. De briefing 
en debriefing zijn belangrijke onderdelen van het 
politiewerk en politiemedewerkers worden getraind 
in weerbaarheid. Daarnaast is er deskundigheid 
binnen en buiten het korps beschikbaar op het 
gebied van psychosociale hulp. Leidinggevenden 
worden getraind in het vroegtijdig herkennen 
van signalen van psychosociale problemen. Zorg 
Werken bij de politie is een hoog risico-beroep, 
waar uitstekende zorg gepast is. 

Daarom maakt de politie veel werk van deze zorg. Als iemand klachten houdt of zich meldt, kan een medewerker 
worden verwezen naar reguliere hulpverlening voor meer gespecialiseerde behandeling. Deze zorg is primair gericht 
op herstel van de medewerker en terugkeer in de functie. Om de juiste diagnose te stellen en behandeling te kunnen 
bieden, werkt de politie binnen de zorglijn PTSS samen met verschillende topzorginstellingen met expertise in 
traumazorg. De politie heeft ook een programma bijzondere zorg in aanvulling op de gebruikelijke zorg om collega’s 
met beroepsziekten, waaronder PTSS en hun familie te ondersteunen. In 2020 gaat de politie met de vakbonden in 
overleg om nieuwe afspraken te maken over het stelsel van beroepsziektes waar PTSS-deel vanuit maakt, om het 
proces van erkenning te versnellen en vereenvoudigen en de focus te richten op herstel en re-integratie.

Kun je genezen van PTSS?
Het antwoord is ja… Maar, PTTS is geen blijvende ziekte. Nu de maar… Het is een opgelopen trauma. Er blijven altijd 
“triggers” aanwezig die de opgelopen herinnering in de PTSS op kunnen roepen. Het ligt aan de effectiviteit van de 
behandeling of de persoon “neutraal” naar het beeld kan kijken wat het oproept. De beelden gaan namelijk niet weg, 
maar wel de manier waarop iemand met PTSS naar de beelden kan kijken en welke angsten dit nog oproept. Met 
andere woorden hoe gaat de persoon met PTSS om met de beelden in zijn of haar hoofd. De Nationale Politie stelt in 
haar reactie dat ná de erkenning PTSS-smartengeld wordt uitgekeerd (max. €166.440 netto) indien er sprake is van een 
percentage blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dan lijkt het of iedere agent met PTSS uiteindelijk €166.440 
netto op zijn rekening ziet bijgeschreven. Niets is minder waar.

‘In 2020 gaat de politie met de vakbonden in overleg 
om nieuwe afspraken te maken over het stelsel van 
beroepsziektes waar PTSS-deel vanuit maakt, om het 
proces van erkenning te versnellen en vereenvoudigen 
en de focus te richten op herstel en re-integratie’.
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De eindsituatie met restschade in procenten wordt vastgesteld. Wat hier niet staat dat er een eindsituatie in de 
behandeling bereikt moet zijn. Met andere woorden er zal geen verbetering meer optreden binnen de PTTS-
klachten. Dit moet wel binnen vijf jaren bij de werkgever worden aangegeven. Vervolgens dient de werknemer via zijn 
casemanager een verzoek tot smartengeld in. Een apart schadebureau Sedgwick behandelt nu de aanvraag en keurt 
de betrokkene. Dit gaat in twee sessies. Wat er niet staat is dat dit voor de “teruggekeerde” werkende politie collega 
gemiddeld in de meest uitzonderlijke situatie 10% is van het totale bedrag. Dus zestienduizend euro (€16.000). Het 
kan echter ook uitkomen op 0%. In veel voorkomende gevallen is dit 5 tot 6%. Ben je het niet eens met de uitkomst 
moet je dit weer aanvechten. De groep agenten die bij het UWV terechtkomt, komt tegenover een keuringsarts te 
staan (althans zo voelt het) die soms met bizarre afkeuringsgetallen komt. Bijvoorbeeld 76% afgekeurd. Dan kan er op 
basis van die afkeuring een verzoek tot smartengeld worden gevraagd. Dit is dan 76% van het maximale schadebedrag. 
Voor de rest moet je aangepast werk gaan zoeken! Maar hoe bewijs je dan of je vervolgens ook nog recht hebt op 
schadevergoeding in verband met het niet nakomen van goed werkgeverschap? In de reactie van de Nationale Politie 
staat ook dat het volledige salaris wordt doorbetaald. Ja dat is waar, maar er wordt een gemiddelde berekend van de 
zogenaamde inconveniënt uren. (Weekenden en nachten). Van enig inkomensverlies is altijd sprake. Maar hoe bereken 
je carrièreschade? Hoe bereken je jouw jaren van (totaal) sociaal isolement? Hoe bereken je “niet lekker in je vel zitten”? 
Hoe bereken je een scheiding ten gevolge van PTSS? Wat is het prijskaartje van iedere nacht hevige nachtmerries? Wat 
is de prijs van slapeloosheid? Wat is de prijs van chronisch slaaptekort? Wat is de prijs van onbeschrijfelijke spierpijn 
(fibromyalgie)? Dit is bijna niet te berekenen en te bewijzen.

De Nationale Politie heeft bij de inrichting van de opvang voor ingrijpende gebeurtenissen en PTSS inderdaad grote 
stappen gemaakt, maar de deur gaat wel vaak juridisch op slot als het op geld aankomt. Waarom moet je zelf de 
buitensporigheid van een incident aantonen? “De zorg is primair gericht op herstel van de medewerker en terugkeer in 
de functie”. Hoe kan het dan dat dit telkens weer door individuele politiemensen anders wordt ervaren? Natuurlijk is 
de Nationale Politie niet blij met krantenkopen als “Politie weigert verantwoordelijkheid voor schade getraumatiseerde 
agenten” of “Getraumatiseerde agenten die schade claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie.” Logisch 
dat op dit soort artikelen een tegenreactie komt. Dit soort krantenkoppen is toch een vorm van imago schade. In de 
dossiers waar het wel goed is gegaan is er dan geen aandacht voor zo stelt de Nationale Politie. Maar iedere “zaak” 
tegen de werkgever is er één te veel. De Nederlandse Politie Bond (NPB) vindt al jarenlang dat de Nationale Politie 
meer moet doen aan de preventie van beroepsziekten zoals PTSS. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen 
heeft op 09 maart 2020 Minister Grapperhaus opgeroepen om beter om te gaan met de dossiers en bejegening van 
politieagenten die door hun werk PTSS hebben gekregen. Dit gebeurt toch niet zonder aanleiding?

Oproep Nationale Ombudsman:
De Ombudsman roept minister Grapperhaus op in ieder geval met oplossingen te komen voor:

• de moeizame afhandeling van zorgkostennota’s;
• de belemmeringen in het erkenningsproces van PTSS als beroepsziekte;
• het gebrek aan coulance bij de behandeling van schadeclaims;
• het tekort aan passende mogelijkheden voor re-integratie.

Citaat Volkskrant 29 februari 2020.
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Adviescommissie betaald door verzekeraar
“De afgelopen twee jaar liepen schadeclaims van agenten met PTSS opvallend vaak spaak, zo blijkt uit een WOB-
verzoek. Van alle 247 ingediende incidenten door agenten - van wie vaststond dat ze werk gerelateerde PTSS hadden 
- werd 95% bestempeld als ‘niet-buitensporig’ en vervolgens afgewezen. De Nationale Politie zegt hierop dat ‘veel 
ernstige incidenten weliswaar ingrijpend zijn, maar daarmee nog niet buitensporig’. De adviescommissie die deze zaken 
toetste, werd echter betaald door verzekeraar Achmea, die ook de schade moest uitkeren, zo blijkt uit een tweede 
WOB. ‘Onacceptabel’, zegt advocaat van Hecke. ‘Deze commissie hoort onafhankelijk te zijn.” Politietopman Leonard 
Kok laat weten dat de politie gestopt is met de constructie met Achmea. Het lijkt erop dat dit alles verzand in een 
welles nietes verhaal. Maar het gaat hier over politieambtenaren met een ambtseed of belofte die in de frontlinie niet 
weggelopen zijn van hun taak en verantwoordelijkheid. Veel zaken met geweld zijn als incident ingrijpend, maar vaak 
ook helaas buitensporig. Denk bijvoorbeeld aan de strandrellen in Hoek van Holland of een belaging van supporters 
van het eigen supportershome bij FC Twente in 2017. Dan mag je toch van een werkgever verwachten dat deze zijn 
eigen mensen steunt in goede en slechte tijden? Als alle juristen in dienst van de Nationale Politie nu in plaats van 
procedures aangaan hun tijd, energie, kennis en kunde hadden gestoken in het bijstaan van hun “eigen” politiemensen 
waren de krantenkoppen wellicht anders geweest. Momenteel is 27% van de erkende PTSS-gevallen aan het werk en 
5% gedeeltelijk. Wat is er met de andere 68% gebeurd? Wie geeft deze politie mensen een stem? Van leidinggevenden 
wordt een professionele stijl van leidinggeven verwacht. Deze stijl wordt tegenwoordig “warme zakelijkheid”, of 
“veeleisend helpen” genoemd (met een warm hart en een koel hoofd). Bij deze stijl staat een hoge bereidheid om 
medewerkers te helpen voorop. Nog altijd ervaren politieagenten de benadering van sommige chefs als zakelijk en kil.

Onder re-integratie verstaat de Nationale Politie; Het geheel aan maatregelen en activiteiten, gericht op het bevorderen 
van de inzetbaarheid van de medewerker die verminderd inzetbaar is en gericht op een duurzame deelname aan het 
arbeidsproces. Bij de re-integratie zou ook het juridische gedeelte onderdeel moeten zijn. Er zou daarbij meteen sprake 
moeten zijn van financiële re-integratie. Een totaalpakket aan steun. Geen strijd maar onvoorwaardelijke steun. Ook 
als de re-integratie niet mogelijk is. De agent(e) met PTSS heeft al zoveel ingeleverd van het “zijn”. Om toch positief te 
eindigen benoem ik wel het initiatief van de prikkelarme werkomgeving voor re-integratie in Rotterdam en Amsterdam. 
Ook het roeien met PTSS in werktijd om de re-integratie te ondersteunen is een heel goed initiatief. Ook is het 24/7 
Loket Politie 24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen in de week telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je krijgt direct contact 
met een gespecialiseerd maatschappelijk werker van de Basis, een onafhankelijke stichting ingezet in opdracht van de 
Nationale Politie. Telefoon: 0800 - 1218, e-mail: info@247loket.nl en website: www.de-basis.nl. De medewerkers 
die zich individueel met hart en ziel inzetten voor politiemensen met PTSS zou ik met dit stuk tekort kunnen doen. Er 
zijn talloze hele goede initiatieven en je zou kunnen denken dat de eerder benoemde 68% geheel aan zijn lot wordt 
overgelaten. Dat is natuurlijk niet zo. Agenten met PTSS ervaren uitsluiting en voelen zich buitengesloten. Zeker als het 
om de financiële afhandeling gaat. Zie dit stuk als de zoveelste brandbrief.

‘Lees dit artikel als commissaris, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werker of    
 HRM-adviseur NIET met irritatie maar, verplaats je in de collega met PTSS’.



Wuhan China. In december 2019 werd in deze miljoenenstad een cluster van symptomen 
van een onbekende longontsteking in ieder geval opgemerkt. Wuhan ligt centraal in China 
in de provincie Hubei. Vroeger bekend om de rode vuurwerkrollen en beroemd om zijn 
vuurwerk shows. Nu staat Wuhan wereldwijd bekend om het Corona virus. Zijn naam heeft 
dit virus te danken aan de krans in de vorm van een bolletje rond het virusdeeltje. Een 
gemuteerd virus die wij al eerder zagen als Sars- CoV (2003) en MERS CoV. (2014). Nu 2019-
nCoV2 oftewel het Wuhan virus. Officiële naam COVID-19 virus.

Het Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) Coronavirus was een “ver van mijn bed 
show” in 2003, die voornamelijk toesloeg in Azië. Taiwan werd hard getroffen en er werden 
draconische maatregelen genomen om dit virus een halt toe te roepen. Taiwan leerde zijn 
lessen en maakte een virologisch commandocentrum waar bedreigende ziektebeelden in 
de wereld dagelijks werden en worden gemonitord. Het was in Taiwan dat virologen alarm 
sloegen over de uitbraak in China in december 2019. Niet China zelf. Ook in Zuid-Korea werden 
deze virussen zeer serieus genomen en werden net als in Taiwan de afgelopen jaren robots en 
drones ontwikkeld die grote oppervlakten en gebieden konden ontsmetten. Zo ontstond een 
rijdende ontsmetting robot die met een mengsel van waterstofperoxide zonder tussenkomst 
van een mens enorme binnen gebieden kan ontsmetten. Denk aan ziekenhuizen, stadions, 
metro’s en concertzalen. Dit virus laat ook meteen zien wat overheden in huis hebben. Zo 
heeft de overheid van Tunesië de P Guard Robot die met warmtebeeld sensoren camera’s 
mensen op straat kan detecteren. 

Wat maakt COVID-19 virus nu zo gevaarlijk?
Een aantal mensen wordt mild ziek, maar draagt het wel over. Ben je besmet en voel je je 
nog niet ziek kun je het wel overdragen. Mensen met een zwakker afweersysteem worden 
dan wel ernstiger ziek. Daarbij vermenigvuldigt het nieuwe virus zich eerst in de bovenste 
luchtwegen, zoals de neus zodat het bij niezen makkelijk overgaat op een ander persoon. 
Na besmetting krijgt men een ernstige vorm van longontsteking. Dit virus reisde door de 
globalisering makkelijk de wereld over en kon zich openbaren in Italië. In een gebied waar 
de gezondheidszorg optimaal is. De beste van Europa. Gewoon een passant die op een markt 
een dier aaide en een virus meenam? Iemand die deze man in zijn gezicht hoestte? Men weet 
het niet.

Corona APP
Diverse landen laten zien dat de mobiele telefoon niet alleen gebruikt kan worden voor 
Crowd control maar ook voor controle van de eigen burgers. Locatiegegevens gebruiken van 
burgers vind ik zeer ingrijpend. De Nederlandse overheid heeft nu ook een Corona App in de 
maak. De inzet van tracking-tracing apps en apps voor gezondheidsmonitoring lijken nu het 
beste middel om een totale Lock down te voorkomen maar deze apps zijn straks niet meer te 
stoppen.
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CORONAVIRUS OFTEWEL COVID-19
Hulpverleners - Hamsteren - Klappen - Brabant - Bewondering - Vitale Beroepen
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Vergelijkbare technologie zoals camera observatie, gezicht herkenning en tracking apps bestaan al. Hoe maak je de 
afweging tussen privacy en noodzaak? En de grootste vraag wie heeft straks toegang tot alle data? Drones worden 
massaal ingezet en privacy schending ligt wat mij betreft op de loer. Want wat doet Albert Heijn met mijn gegevens 
als ze een bedrijf inschakelen met face herkenning voor mijn boodschappen? Aleid Wolfsen, voorzitter autoriteit 
persoonsgegevens, zegt in een interview: ‘Het is levensgevaarlijk wat er gebeurt’. Daar heeft hij wel een punt. Want 
wat als wij iedereen gaan testen op Covid-19? Wat gebeurt er ná Corona tijd met onze medische dossiers en gegevens? 
Google deelt nu al de locatiegegevens van gebruikers in 131 landen met overheden en geeft zo inzicht in hoe effectief 
de coronamaatregelen in de verschillende landen zijn. Een mobiele telefoon weet of je thuis bent of aan de wandel. 
Artsen op de eerste hulp hebben nu direct toegang tot alle medische gegevens van de patiënt. Dat vind ik nu logisch 
maar gaat deze “poort” ook weer dicht? Daarbij vraag ik mij af of de verzekeringsmaatschappijen ook meekijken? 
Ik vind het sowieso gevaarlijk om mensen in te delen in risico categorieën. Rotterdam zet nu twee scanauto’s in om 
groepen mensen te detecteren. Een goed bedoeld initiatief maar ook hier plaats ik de kanttekening van Privacy. Op 07 
april 2020 werd bekend gemaakt dat WhatsApp een bericht via de chat nog maar één keer toestaat op doorsturen. Op 
die manier wil de chatdienst de verspreiding van nepnieuws bestrijden. Met de doorstuurknop kan andermans bericht 
snel naar een andere groep of persoon worden gestuurd.

Covid-19 is wat mij betreft ook een stresstest voor onze privacy. Want wordt alles teruggedraaid na de pandemie? 
Denk aan het kwartje van Kok op benzine. In 2014 dook een variant MERS (Middle East Respiratory Syndrome) op. 
MERS ontstond in Kamelen en werd in Mekka en Medina (Saoedi-Arabië) overgedragen op pelgrims die vervolgens bij 
thuiskomst een hevige longontsteking ontwikkelden. Na de uitbraak en piek in het midden oosten werd het weer stil. 
Totdat in 2019 in de provincie Wuhan bezoekers ziek werden, na het bezoek aan een zogenaamde “wet market”. De 
besmetting werd in verband gebracht met een vismarkt waar ook levende (vaak illegale) dieren op elkaar gepakt zaten 
in kooien. Omdat op een “wet market” alles nat is van het ijs en water (waarmee men de schubben en bloed wegspoelt) 
heeft het de naam “natte” markt. De mogelijke bron is Wuhan’s Huanan Seafood Wholesale Market. Na onderzoek 
blijkt dat dit virus zich hoogstwaarschijnlijk kon muteren in vleermuizen, slangen of pangolins (termieteneters). Deze 
pangolins werden ook op deze markt (heimelijk) verkocht als delicatesse aan Chinese consumenten. Op deze markt 
werden pangolins, levende vissen en exotische dieren door elkaar heen geslacht waar de consument of toerist bij 
stond. Gewoon op een stuk karton zonder enige 
vorm van hygiëne. ‘Omdat op een “wet market” alles nat is van 

het ijs en water (waarmee men de schubben en 
bloed wegspoelt) heeft het de naam “natte” 
markt. De mogelijke bron is Wuhan’s Huanan 
Seafood Wholesale Market.’

Het besmetten van een geëvolueerd virus heet “spillover” infectie. Het virus blijft net zolang gastheren besmetten, 
totdat het een juiste samenstelling heeft gevonden om zichzelf te kunnen kopiëren. Een theorie dat dit gebeurd is 
in een dier op deze “wet market” in Wuhan. Levende dieren, onder stress, in zeer slechte leefomstandigheden in 
combinatie van hoge temperaturen in een vochtige vieze omgeving gaven een virus ruim baan om zich te muteren, 
te nestelen en zich te verspreiden. Gewoon evolutie. Hoewel dit in begin december 2019 al bekend was in China, 
werd deze ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pas op 30 januari 2020 als wereldwijde medische 
noodsituatie onderkend. De 34-jarige oogarts Li Wenliang stuurt een bericht op 30 december 2019 de wereld in maar 
wordt zelfs gestraft door de Chinese overheid voor dit bericht. Helaas is deze Chinese arts en klokkenluider Li Wenliang 
overleden aan het coronavirus. Zelfs het nieuws over zijn dood werd door de Chinese overheid eerst tegengehouden. 
Alle berichten op twitter over zijn dood en straf werden verwijderd. Het delen van cruciale informatie in China wordt 
tegenhouden of gereguleerd. Op deze wijze wordt het recht op vrije meningsuiting onderdrukt (Li Wenliang was een van 
de eerste artsen die voor het virus waarschuwde, waarna hij zelf besmet raakte). Pas nu wordt bekend dat vermoedelijk 
de eerste “Corona verdacht” patiënten wellicht al in september 2019 bekend waren bij de Chinese overheid.

Op 31 januari 2020 werden twee Chinese toeristen in Rome positief getest op Covid-19. Precies een week later werd 
patiënt Nul in Italië getraceerd. Afkomstig uit de provincie Wuhan in China. Een cluster van uitbraken werd op 21 
februari 2020 in de provincie Lombardije (Italië) bevestigd. Op 09 maart 2019 werd “code rood” uitgeroepen door 
de premier van Italië Giuseppe Conte. Toch vierde Zuid-Nederland tussen 21 en 25 februari 2020 Carnaval alsof er 
niets aan de hand was. Grapjes over een geel “corona pak” werd nog uitgezonden in “Hart van Nederland”. Mijn grote 
vraag is of de Nederlandse overheid de ernst van de situatie onderkend heeft? Op 27 februari 2020 was de eerste 
besmetting in Nederland een feit en bevestigd door het RIVM. Het betrof een 56-jarige man uit Tilburg. Toenmalig 
Minister Bruins en Premier Mark Rutte reageerden geruststellend. Nederland liep toen nog steeds drie weken achter 
op Italië! Ja en dat is nu precies waar wij maatregelen konden nemen om uitbraak te beperken! Dan heb ik het niet over 
het vermeende lijstje dat op internet de ronde doet, want je kunt landen niet met elkaar vergelijken. Op dit moment 
laat Nederland gelukkig een ander beeld zien dan Italië of Spanje wat betreft verspreiding maar dat komt omdat onze 
samenleving anders omgaat met familie banden. Wuhan gaat nu na ruim drie maanden Lock down weer bijna geheel 
open. Met nog meer verbazing keek ik naar de enorme desinfectie operatie in China. Honderden mannen in witte 
pakken en adembescherming maakten hele steden schoon. Toch zet China de norm. Ook als de Coronamaatregelen 
worden versoepeld zullen wij anderhalve meter afstand moeten bewaren en worden mondkapjes de nieuwe norm. 
Onze hele leefstijl zal veranderen. 

‘COVID-19 virus ontwikkelde zelf een celwand die uitsteeksels hebben en die 
hechten als “klittenband” op celwanden van bepaalde diersoorten. Door evolutie 
en wijziging in de DNA streng kan dit virus zich toevallig geëvolueerd hebben.’
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In de Verenigde Staten ging men eerder minder serieus om met de dreiging van het Virus. New York liet zien dat dit 
een verkeerde keuze was. Zelfs de commandant van een Amerikaans vliegdekschip de USS Theodore Roosevelt, Brett 
Crozier werd hard aangepakt omdat hij bekendmaakte dat het Covid-19 ook zijn bemanning had geïnfecteerd. Hij werd 
zelfs van boord gestuurd en heeft een onderzoek aan zijn broek. Hij had een brief geschreven waarin hij kritiek had op 
de aanpak van het coronavirus op zijn schip. De Commandant die gaat over veiligheid van één van de grootste drijvende 
oorlogsmachines ter wereld. Ik snap daar niets van. Dit virus legt structuren bloot van hoe de Wereld in elkaar steekt. 
In Europa gaan de landen zeer divers om met maatregelen om dit virus in te dammen. De eerste vier weken was het 
natuurlijk “geen vragen stellen en meteen aan het werk” want er moest een crisis worden aangepakt. Maar nu durven 
een aantal journalisten de kritische vraag te stellen “waren wij hier wel op voorbereid?” De Franse President Macron 
gaf in een landelijke toespraak op 13 april 2020 toe dat zijn land niet was voorbereid op een dergelijk scenario. Dit vind 
ik persoonlijk dapper. De Lock Down in Frankrijk wordt verlengd tot zeker 11 mei 2020. Dus geen Disneyland en geen 
mensen op straat. Wij hebben onze lessen kennelijk niet goed geleerd, want ondanks de roep van enkele virologen 
werd er verder geen actuele aandacht besteed aan het bestuderen en voorbereiden van een mogelijke Pandemie. Er 
werd in de Verenigde Staten en in Europa zelfs het afgelopen decennium flink bezuinigd op de gezondheidszorg. Er 
is niet geïnvesteerd in het tegenhouden van een epidemie, laat staan een pandemie. Helaas ook niet in Nederland. 
Is er een behandelstrategie? Is er een strategie ontwikkeld? Zijn er genoeg test cases op voorraad. Het antwoord is 
gewoonweg NEE. Het is trial by error. De roep om scenario’s te maken en uit te denken wordt steeds groter. Waren wij 
vroeger niet bang voor een kernoorlog? Er zijn miljarden geïnvesteerd in wapensystemen, maar het gevaar komt nu uit 
een microscopisch klein virus bolletje.

Stresstest
Afgelopen week werd er geklapt voor de gezondheidszorg? Hoezo klappen? Waarom? Jarenlang bezuinigen en nu 
wordt pijnlijk duidelijk dat wij de grootste stresstest uit de geschiedenis hebben voor onze vitale beroepen. Nawijzen 
heeft geen zin. KRITISCHE VRAGEN STELLEN IS WEL NOODZAKELIJK. Ik spreek de wens uit dat men anders gaat kijken 
naar het systeem van de gezondheidszorg. Dat men ambulancepersoneel, verpleegkundigen, politiemensen en 
brandweermensen en zelfs schoonmakers anders gaat waarderen en dat men minder gaat voor de winst en meer 
gaat voor effectief eerlijk leiderschap waarin goede keuzen worden gemaakt zodat de maatschappij beter voorbereid 
is op dit soort dingen. Niet dat wij alles nog moeten gaan bestellen als de nood aan de man is! Tientallen Nederlandse 
patiënten liggen nu op ic’s in Duitsland. In Nederland zijn er zeven ic-bedden op 100.000 inwoners, in Duitsland is 
dat aantal vierendertig op 100.000 inwoners. De laatste twee weken werd het nieuws beheerst door opschaling van 
ic-bedden. Beademingsapparatuur die te laat werd besteld. Eens temeer wordt duidelijk dat machines ook door 
verpleegkundigen bediend moeten worden. Ik hoop dat wij geen Italiaanse of Spaanse toestanden krijgen en dat wij 
onder de 2400 ic-bedden kunnen blijven. Op het moment dat ik dit schrijf vlakt de opname piek gelukkig af en lijkt het 
erop dat wij onder de 2000 IC opnames blijven. 

‘Zelfs de commandant van een Amerikaans vliegdekschip de USS Theodore Roosevelt, Brett 
Crozier werd hard aangepakt omdat hij bekendmaakte dat het Covid-19 ook zijn bemanning had 

geïnfecteerd. Hij werd zelfs van boord gestuurd en heeft een onderzoek aan zijn broek. Hij had een 
brief geschreven waarin hij kritiek had op de aanpak van het coronavirus op zijn schip.’
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Vragen voor de toekomst
Verbijsterd keek ik op 22 maart 2020 naar een uitzending op NPO 1. Daar zat een huisarts Carin Littooij (lid van het 
landelijke Corona team van de landelijke huisartsenvereniging) bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz. Deze huisarts vertelde 
doodleuk dat zij pas 24 uur koortsvrij was van Corona en dat haar man nog ziek thuis lag met Corona. Beiden positief 
getest. Dit terwijl eenieder twee weken thuis moet blijven na een positieve test? Richtlijn van de WHO. De landelijke 
vereniging van huisartsen kwam met een persverklaring dat zij wel gehandeld had namens de richtlijnen van het RIVM. 
De 24 uurs regel van klachtenvrij is bedacht om mensen weer snel te kunnen laten werken in de vitale beroepen maar 
er is niet onderzocht of men dan nog besmettelijk kan zijn. Het is een aanname. En dat is precies waar mijn betoog 
hier over gaat. Het steeds maar aanpassen van richtlijnen. Geef mensen duidelijkheid en de bevolking weet waaraan 
ze zich moet houden. Het televisieprogramma ging juist over de laksheid van een deel van onze bevolking die de 
milde overheidsregels aan zijn laars lapt. Het gezicht van viroloog Ab Osterhaus (viroloog en influenza deskundige) 
sprak boekdelen na de uitspraak van deze huisarts. Maar niemand zei hier iets over. Zelfs de presentator Jeroen Pauw, 
die bekend staat om zijn scherpe tong, stelde geen enkele kritische vraag. Hij had in mijn ogen moeten vragen: “Wat 
doet u hier?” Wat voor voorbeeld geeft u nu als huisarts? Niks Noppes Nada. Dit is wel de kern van mijn betoog. 
Waarom heeft niemand de politiek eerder gewezen op het wegbezuinigen van de zorg in Nederland? Waarom moeten 
burgemeesters het landelijk bestuur wijzen op verdergaande maatregelen? Ik snap daar zelf niets van. Waarom durven 
wij de mensen die erover gaan niet aan te spreken? En waarom wordt er nooit geluisterd? Allemaal vragen die mij 
bezighouden. Wellicht een les voor de toekomst? Het optreden van de huisarts bij Pauw is een staaltje van hoogmoed. 
Nu maar hopen dat niemand van de studiogasten de komende tijd ziek wordt. Hoe kan het dat deze huisarts met kennis 
en kunde zo het slechte voorbeeld gaf? Waarom kleedt een ambulanceverpleegkundige of een politieagent zich aan 
alsof een kernoorlog heeft plaatsgevonden en waarom zit deze mevrouw dan doodleuk in een talkshow? Ik vind dit 
minachting voor onze hulpverleners. De vele verontwaardigde reacties op twitter waren terecht. En dat is nu precies 
waar dit stuk over gaat. Over egoïsme, hamsteren en de keihard werkende hulpverleners.

‘Waarom kleedt een ambulanceverpleegkundige of een politieagent zich aan alsof een 
kernoorlog heeft plaatsgevonden en waarom zit deze mevrouw dan doodleuk in een talkshow?’
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Egocentrisch
Angst is de slechtste raadgever. Echter wat is de prijs die wij gaan betalen voor onachtzaamheid en de zorgeloosheid 
van een grote groep mensen in onze samenleving? Ik weet het niet, maar ik ben nuchter genoeg om op te merken 
dat het op zijn minst zeer onverstandig is om de aanwijzingen van de overheid niet op te volgen in een crisissituatie. 
Onvoorstelbaar dat de ene dag mensen staan te klappen voor de zorg en de andere dag mensen massaal een dagje 
“corona vakantie” gaan vieren op stranden, in parken, bossen en bouwmarkten. Minister Grapperhaus noemde deze 
mensen laconiek en asociaal. Ik denk dat hij zich nog zacht uitdrukte. Als mensen de gezondheid van hun naasten 
minachten kan ik dat alleen maar puur “egocentrisch” noemen. Ik kan geen andere term bedenken. Dan denk ik ook 
dat men ook onwetend en bang is. Ik denk dat een deel van de Nederlandse bevolking deze ziekte onderschat. De tijd 
zal het leren. Waarom voeren landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Hongarije en België een geheel ander 
regiem en beleid ten aanzien van de corona aanpak? Waar blijft een Europese aanpak? Nu zal blijken welk land de beste 
infrastructuur aan maatregelen bedacht heeft om de dingen die komen gaan het hoofd te bieden. Voor Nederland kan 
ik alleen redeneren dat wij als Nederlanders een andere verhouding hebben met onze overheid. In Nederland is er 
vertrouwen in de politie. Men verwacht dat de overheid (lees politie) geen repressie voert op zijn burgers. Ik hoop 
dat dit ook niet hoeft en dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en hun vrijheid waarderen. Anders kan ik het 
voor mijzelf niet beredeneren. Ik zie in Nederland geen Franse toestanden waar 100.000 extra agenten op straat 
worden ingezet en waar nu in sommige steden een avondklok geldt. In Frankrijk mag je alleen je huis uit als je een 
“ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE” ingevuld hebt. Vrienden in Spanje geven aan dat het regime streng 
is en dat zelfs het leger op straat is te zien. Nog nooit heb ik meegemaakt dat een buurland als België de laconieke 
houding van de Nederlanders kennelijk zo zat is dat men de grenzen dichtgooit met containers en de politie aan de 
grens toeristen weigert het land België binnen te gaan. Op 23 maart 2020 resulteerde dit in extra maatregelen van onze 
overheid om samenscholing te voorkomen. In ieder geval worden tot 1 juni 2020 bijeenkomsten van grote groepen 
mensen verboden. Burgemeesters kunnen optreden via een noodverordening en er worden maatregelen genomen op 
grond van artikel 7 Wet op de publieke gezondheid. Ik hoop dat al deze maatregelen deze ziekte enigszins indammen. 
In het paasweekeinde werden slechts 1800 verbalen uitgeschreven voor overtreding van de noodmaatregel. De 
nieuwe anderhalve meter maatregel schijnt te werken. Ik kan niet anders concluderen dat in het veld bij de politie 
en brandweer men “business as usual” uitstraalt. Dat moet ook in crisistijd en dat laat zien dat de Nationale Politie 
een organisatie is die is toegerust op crisis. Deze COVID-19 virus uitbraak is ongekend en ongrijpbaar. Er komt veel op 
hulpverleners af en zeker ook voor verplegend personeel in ziekenhuizen, artsen in het veld en ambulancebroeders. 
Velen begeven zich op voor hun onbekend terrein.

 
Bewondering
De zorg, brandweer en politie waarborgen de continuïteit van de bedrijfsvoering. De politie is een politieorganisatie, die 
ook nu naar buiten gaat en zichtbaar is als de omstandigheden ingewikkeld zijn. Daar kun je alleen maar bewondering 
voor hebben. Als vitale beroepen zijn benoemd: zorg, levensmiddelen, politie, brandweer, drinkwaterbedrijven, 
betalingsverkeer en ICT & telecom. Opeens heeft bijna eenieder een vitaal beroep van onmisbare facilitaire of 
ondersteunende functies tot het vervullen van diensten ten behoeve van één van de cruciale beroepen of vitale 
sectoren (denk aan schoonmaak, wasserijen, servicemonteurs, beveiliging, ICT, maar bijv. ook aan sterilisatie van 
medische apparatuur of productie van mondkapjes, datacenters of energieproducten).

‘Onvoorstelbaar dat de ene dag mensen staan te klappen voor de zorg en de andere dag mensen 
massaal een dagje “corona vakantie” gaan vieren op stranden, in parken, bossen en bouwmarkten.’

De lijst wordt steeds langer. Ik ga het toch zeggen. Ik begrijp niet dat men niet heeft gezorgd voor voldoende 
beschermingsmiddelen in het algemeen. Mondmaskers die opraken? Niet werkende beschermende schorten? 
“Verkeerde” mondmaskers? Te weinig ic-bedden? Geen toezicht in bejaarden en verpleegtehuizen wat er achter de 
voordeur gebeurd. Op 14 april 2020 pas een landelijk registratie systeem voor Corona verdachte overleden personen 
bij huisartsen? Ik denk dat de politiek eerst de echte vitale beroepen “kapot” bezuinigd heeft en nu er nood aan de 
man is, pas achteraf begrijpt dat de keuzes wellicht in het verleden verkeerd waren. Wij krijgen nu opeens filmpjes te 
zien met “onze helden uit de zorg”. Ik heb daar persoonlijk moeite mee. Maar goed, beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. Ik ben de protesten in Den Haag nog niet vergeten. Ik heb zelf meegelopen als agent. De moeizame cao-
onderhandelingen in de zorgsector, waar iedere cent eruit geperst moest worden. Voor alle vitale beroepen. Ik spreek 
de wens uit dat de waardering blijft groeien en bestaan. Ook in de politiek en dat men dit keer niet snel vergeet. Bij de 
volgende cao-onderhandelingen mogen de tekst karren met de tekst:

Hamsteren
Nu ik alles toch benoem. Hamsteren! Eerst een leuk bedachte kreet van Albert Heijn, maar die minder leuk uitpakt 
voor mensen die niet het geld hebben om te Hamsteren. Met lede ogen heb ik zelf gezien hoe mensen letterlijk hele 
schappen “leegroofden” voor zichzelf. Ik ben niet snel bang, maar toen ik gehakt wilde kopen en echt lege schappen 
zag kriebelde het wel even. Nergens meer handgel te krijgen, geen paracetamol, geen wc-papier en geen vitamine C. 
Ik begrijp het wel, maar wat mensen niet beseffen dat door al dit gehamster de voedselbanken op dit moment nee 
moeten verkopen, omdat er geen restpartijen meer over zijn. In tijden van crisis komt de ware aard van mensen boven. 
Gelukkig ging de logistieke dienst van het leger na drie weken meehelpen om de voedselbanken draaiende te houden. 
Ik zie ook hele mooie initiatieven van restauranthouders die maaltijden maken voor eenzame ouderen. Sowieso zie 
ik nu veel meer verbinding dan voor de coronacrisis. Deze crisis zal ook verbroederen. Het hamsteren legt ook onze 
kwetsbaarheid in de voedselketen bloot. Het duurde een week tot ik zelf weer een pak pasta kon kopen. Niet erg, 
want ik had rijst. Maar toch. Nu vier weken later betaal ik €7,49 voor handgel, is toiletpapier Nationaal symbool van 
Nederland en is paracetamol op de bon.

Keihard werkende hulpverleners
Dat wij dit virus zeer serieus moeten nemen staat voor mij als een paal boven water. Ik heb zeker vertrouwen in de 
mannen en vrouwen die dag in dag uit letterlijk in de frontlinie staan en ieder vanuit hun eigen professie keihard werkt 
om deze pandemie het hoofd te bieden. Gelukkig laat de werking van de Veiligheidsregio’s zien dat men snel kan 
opschalen en dat men in ieder geval nu heel serieus omgaat met wat komen gaat. Niemand weet het en dit virus laat 
zich niet vangen in wiskundige modellen. De wereld verandert op dit moment per minuut. Politie in Beeld & Allround 
Politie Nieuws houden u op de hoogte en wensen alle hulpverleners sterkte de toekomende tijd!

“Zorgmedewerkers, hulpverleners en andere helden die NL draaiende houden…”
meteen door naar het Binnenhof in Den Haag.



2,5 jaar geleden ontstonden er bij Marco en Hans ideeën om trainingen te gaan verzorgen voor collega’s 
met een mentale blessure zoals burn-out en PTSS. Beide mannen waren al voor hun zelf begonnen met het 
begeleiden van collega’s met PTSS. Ze zagen dat hun aanpak werkte en wilden dit graag voor meer collega’s 
gaan doen.

Marco Blok en Hans van der Have zijn beide ervaren rotten bij de politie eenheid Rotterdam. Beiden hebben 
ruime ervaring binnen verschillende (specialistische) afdelingen en lopen al zo’n 30 jaar mee bij de politie. Door 
de verschillende werkervaringen samen te voegen ontstond er een sterk team, die later nog werd aangevuld met 
Jeffry en Stephan. Hierdoor hebben we binnen het team niet alleen ervaringsdeskundige op het gebied van PTSS 
maar ook vitaal coaches, IBT docenten en een outdoor trainer, legt Marco uit. Dus een breed scala aan ervaringen 
en opleidingen wat uiteraard zeer goed van pas komt bij de Recovery training. Nadat de eenheidsleiding van 
Rotterdam akkoord was gegaan met het projectplan zijn wij klein begonnen in een district met drie collega’s 
met PTSS, verteld Marco. We gebruiken als uitvalsbasis een outdoor centrum op een afgesloten terrein in 
Vlaardingen.
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RECOVERY TRAINING POLITIE EENHEID ROTTERDAM
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Een uitermate geschikte plek in een prikkelarme omgeving en waarbij vooral gebruik maken van het 
aangrenzende natuurgebied van de Broekpolder in Vlaardingen. Hier ben je weg van de bewoonde wereld, 
ervaar je rust en geniet je van de mooie natuur. Een van de belangrijke elementen die de deelnemers helpen op 
weg naar hun herstel. Waar wij in het begin nog de nadruk legden op het sporten, zijn we nu veel meer gericht 
op de ontspanning.

Sport gebruiken we nu als een middel maar is niet meer leidend en zeker geen doel, legt Hans uit. Wij zijn 
ondersteunend in het herstel en re-integratie, wij zijn natuurlijk geen psychologen. We verdiepen ons wel in 
het onderwerp PTSS. We zijn er bij de deelnemers vooral op gericht om de stress te reduceren. We gebruiken 
hiervoor verschillende tools. Marco legt uit dat de basis van de training, het reducervan stress, gestoeld is op 
verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken. Wij merkten dat collega’s die bij ons trainden baat hadden bij 
stress reduceerden oefeningen, gecombineerd met wandelen, fietsen, hardlopen etc.Hierdoor gingen wij meer 
en meer op zoek naar tools die ons hierbij konden helpen. Denk hierbij aan mindfullness, meditatie, yoga, etc. 
Wij gebruiken ook onderdelen uit de mentale tool box die al reeds in gebruik was binnen de politie.
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In de tussen tijd groeiden het project verder door, vult Hans aan. We bezochten samen de districten in Rotterdam en 
gaven uitleg aan de district management teams en aan chefs over ons project. Ook begrepen wij dat we ketenpartners 
nodig hadden om tot een goed product te komen. We werken nu goed samen met de bedrijfsartsen, casemanagers, 
arbeidsdeskundige etc. Inmiddels volgen nu zo’n 30 collega’s de trainingen die twee keer per week gegeven worden. 
We groeien nog steeds! Inmiddels hebben we twaalf collega’s die weer aan het werk zijn. 

We merken dat andere eenheden ook interesse hebben in dit project. Haaglanden is nu voorzichtig een opstart aan 
maken met een vergelijkbaar project, waarbij wij van de zijlijn meekijken en tips geven. De ontwikkeling van de Recovery 
training gaat nog steeds door. We werkten al met een vier fasen plan om onze trainingen vorm te geven en om goed te 
kunnen monitoren in welke fase de collega’s zijn als ze bij ons trainen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de collega’s 
uitstromen in de laatste fase. De duur van het verblijf van de collega binnen de Recovery training hangt af van de 
individu. Wat we nu merken is dat iedere deelnemer zijn eigen tijd nodig heeft om te herstellen. Sommige zijn na drie 
maanden hersteld en andere doen er bijvoorbeeld anderhalf jaar over. Ook het psychologisch traject wat de collega’s 
naast onze trainingen volgen is uiteraard van invloed op het herstel. Dat neemt niet weg dat de recoverytraining bij de 
eenheid Rotterdam wel gericht is op herstel voor de deelnemers en op re-integratie.

Hans:
‘De mate van herstel, het haalbare eindniveau, varieert uiteraard van persoon tot persoon. Er zijn er die op een gegeven 
moment terug kunnen en weer in actieve dienst komen bij de politie. Anderen stromen uit naar een passende nieuwe 
functie binnen of buiten het korps. Voor wie dat niet haalbaar is, is de hulp gericht op een niveau van leven dat niet 
constant beïnvloed wordt door stress, angst en ontwijken.’

We zijn nu bezig om het fasen plan verder uit te werken met behulp van psychologen. Ook detrainingen blijven zich 
door ontwikkelen. Het belangrijkste is dat wij een bijdrage kunnen leveren aanhet herstel en re-integratie van een 
collega! Dit is een project van collega’s voor collega’s. Collega’s vinden het fijn om met gelijk gestemde samen te zijn en 
ervaringen te delen. Het sociale speelt ookgewoon een belangrijke rol binnen de Recovery training. We krijgen zoveel 
positieve reacties van de collega’s die bij ons trainen, dan denk je, ja dit is waar we het voor doen!

Meer weten over de Recovery training?
Mail naar: recovery-training.fit-np.rotterdam@politie.nl

‘We werken nu goed samen met de bedrijfsartsen, casemanagers, 
arbeidsdeskundige etc. Inmiddels volgen nu zo’n 30 collega’s de 
trainingen die twee keer per week gegeven worden.’
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OP 9 APRIL VERSCHIJNT BIJ UITGEVERIJ CARGO:

‘Alles klopt aan Helene Floods thrillerdebuut’ 
Dagbladet

‘Een nieuwe Noorse thrillerauteur meldt zich aan de top.’
Fædrelandsvennen

DE THERAPEUT
 

VAN HELENE FLOOD

Sara is psychologe en werkt in haar praktijk vooral met 
getroebleerde tieners. In haar vrije tijd klust ze samen 
met haar man Sigurd aan het grote huis dat ze van zijn 
opa geërfd hebben. Het is een onmogelijk project dat 
veel langer duurt dan ze gehoopt hadden. Dan verdwijnt 
Sigurd plots spoorloos, vlak nadat hij een lief berichtje 
aan Sara stuurde. Het grote, half gerenoveerde huis 
voelt opeens leeg en vijandig. Willekeurige dingen 
lijken verplaatst te zijn of te verdwijnen, en ’s nachts 
klinken voetstappen op de lege zolder boven Sara’s 
slaapkamer. Wanneer ze erachter komt dat Sigurd 
vermoord is, verliest Sara de grip op haar eigen leven. 
Kan ze als psychologe haar eigen geheugen en gevoel 
wel vertrouwen? En is ze nog veilig?

Helene Flood (1982) is psycholoog en wetenschapper 
en volgde bovendien een acteursopleiding. Ze woont 
in Oslo met haar man en twee zoons. De therapeut is 
haar debuutthriller, die al voor verschijnen aan meer 
dan 20 landen werd verkocht en de absolute hit was op 
de London Book Fair. In Noorwegen stond De therapeut 
al in de eerste week van verschijnen op nummer 2 in de 
bestsellerlijsten, direct onder Jo Nesbø.

Foto: Julie Pike



Er waren eens toiletrollen in een fabriek. Sterker nog er 
was eens een toiletrol in het plaatsje Verviers. Hij woonde 
daar met zijn ouders en vrienden in België op de Rue de la 
Papeterie 2. Hij was alleen een beetje schuchter. Hij was 
verlegen misschien; maar hij had ook knikkende knieën. 
Noem het een minderwaardigheidscomplex. Een toiletrol 
is een slecht leven beschoren. Uitrollen en poep vegen. 
Niets meer en niets minder. Toiletrol moest er niet aan 
denken. Ik ben niets waard. Niet meer dan 200 velletjes 
op een rolletje bewaard. Een klein moment van trots 
maar een toiletrol is toch een kort leven beschoren. Vaak 
weggestopt in een donkere kast en zonder enige franje. 
Op een plankje of op een houder. Niemand die erom 
maalt. Wat is de betekenis van een rol? De hele familie 
van toiletrol was opeens vertrokken naar verre oorden. 
Het was corona crisis. Maar toiletrol was vergeten en 
stond met twee beide pallets in een grote hal. Zou mijn lot 
nog komen? Zou ik iets kunnen doen in tijden van nood?

De enige trots die toiletrol had was dat hij afstamde van 
de familie Page. Hij had moeten beloven aan vader en 
moeder dat hij absoluut sterk moest blijven in Corona tijd. 
Toiletrol was beresterk want hij was van Page. Sterk en 
zacht en een beetje met parfum. Het enige wat hem ooit  
was beloofd door een medewerker met een zonnebril 
op dat hij ooit zou afreizen naar een filiaal van Albert 
Heijn. Daar hield hij aan vast in deze barre tijden. Diep 
bedroefd zat WC rol te wachten op zijn lot. Billen afvegen 
met gepaste trots. Wellicht billen van een politieagent of 
van een kolos. Of billen met veel haar. Stilletjes hoopte 
toiletrol op billen van een heuse dame van stand. Die 
hebben billetjes fijn en mooi van stuk.

Na de preek van Rutte ging iedereen plunderen en werd 
toiletpapier het nationale symbool. Toiletrol werd niet 
vergeten want hij was de laatste in de rij. Heel het land lag 
aan zijn voeten en hij was ineens belangrijk en efficiënt. 
Het moment van roem werd bezegeld in de Albert Heijn. 
Er werd om toiletrol gevochten en iedereen scandeerde 
zijn naam. Toiletrol zijn droom kwam uit. Hij was ineens 
heel belangrijk en vervulde zijn taak. Hij mocht vegen 
bij een graaier van formaat In de corona crisis werd een 
onbeduidende rol toiletpapier opeens een held.

OVERDENKING
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