(Van een verslaggever)
GRONINGEN - De familie van
ziekenverzorgster Martha U.
- die wordt verdacht van het do
den van vier bejaarde patiën
ten - is zeer verontwaardigd
over de opstelling van de direc
teur van het geriatrisch ver
pleeghuis Vliethoven in Delf
zijl. Gisteren tijdens de eerste
dag van de rechtszitting in Gro
ningen leidde dat in de wandel
gangen tot soms emotionele ta
ferelen.
In afwachting van een uitge
breid psychiatrisch rapport
over U. is de zitting voor maxi
maal drie maanden geschorst.
Een belangrijk punt op de eer
ste zittingsdag was ofU. uit me
dedogen en medelijden met
haar patiënten heeft gehan
deld, zoals ze zelf altijd heeft
volgehouden, of uit jaloezie.
Opvalleml.is...dat voor alle ·er
patiënten gold dat zij een inten
sief contact onderhielden met
familie en vrienden; dagelijks
kregen ze bezoek.
U. daarentegen stond de afge
lopen jaren constant onder

Familie verdachte woedend
op directeur van verpleeghuis
druk van een dreigende echt
scheiding. Ook besloot haar
minderjarige zoon tot groot ver
driet van U. voortijdig het huis
te verlaten. vertelde een aange
trouwd familielid van haar gis
teren buiten de rechtszaal. Maar
de relatie die directeur B. Kui
per van Vliethoven legt. dat zij
dus uit jaloezie moet hebben ge
handeld, raakt volgens hem
'kant noch wal'.
"Kuiper probeert zijn eigen
straatje schoon te vegen, maar
ziet niet dat hij meteen alle teels_meeneemt. Mijn schoonws
heeft twintig jaar lang op de
zelfde afdeling voor dubbelge
handicapte patiënten gewerkt,
terwijl het in soortgelijke banen
goed gebruik is dat mensen met
regelmaat van werkplek wisse-

l

len." Tijdens de zitting betoog
de H. Buisen, psycholoog te Bre
da en auteur van een boek over
traumatische ervaringen van
verpleegkundigen, dat zieken
verzorgers op 'zware' afdelingen
gemiddeld een half jaar achter
een werken. Bij geriatische in
stellingen waar mensen met de
mentie worden verpleegd, is de
druk vanuit de leiding om lan
ger op dezelfde afdeling te wer
ken vaak groot.
"Het duurt immers lang voor
dat de patiënt je kent. Maar voor
veypleegkundigen is ee an
verblijf op dezelfde afdeling
soms minder wenselijk, want
het is psychisch zwaar werk. Als
je dan ook nog privéproblemen
hebt, dan loopt een verpleeg
kundige het risico zich te veel te

vereenzelvigen met de proble
men van de patiënt."
Volgens Buisen is het nog veel
te weinig geaccepteerd dat in de
verpleging over werkdruk en
veiwerking van emoties wordt
gepraat. "De vrees bestaat, als je
blijk geeft niet tegen lijden, ver
driet, dood en andere schokken
de dingen te kunnen, dat je su
perieuren en collega's wel eens
kunnen denken dat je niet te
gen het vak bent opgewassen."
Begin september dit jaar be
kende U. tegenover de politie
gen patiënten met een dode:..
lijke hoeveelheid insuline te
hebben ingespoten. In de verho
ren daarna is ze volgens haar
advocaten, de gebroeders An
ker, op vijf gevallen teruggeko
men waarvan ze 'het niet meer

zo precies weet'. Uit de negen
gevallen koos het openbaar mi
nisterie vier zaken, waarvoor U.
zich moet verantwoorden.
Gisteren bekende de verdach
te in drie gevallen een dodelijke
hoeveelheid t.e hebben ingespo
ten nadat patiënten daar her haalde malen verbaal of do01 ·
intensief oogcontact om had•
den gevraagd.
Op één door het OM uitgeko•
zen zaak kwam ze terug. "Het i5
me allemaal niet meer zo duide
lijk," zei U. tijdens de zitting.
"Ik stond onder zware druk om
een verklaring af te leggen, al
lerlei namen van patiënten gin
gen over tafel, dus toen dacht ik
'schrijf maar'."
Op vragen van de officier van
justitie antwoordde U. dat er in
Vliethoven na overleg met fami
lie en artsen euthanasie wordt
gepleegd. U�kon niet verklaren
waarom zij wars van de regels
zelfstandig beslissingen nam
over 'letterlijk met dood en le
ven samenhangende handelin
gen', aldus de formulering van
de rechter.

