Column

Een jongeman belt 112,
roept: “Zelfmoord!” en
hangt op…
De triagist in de meldkamer kan met nummeropsporing de naam van de man achterhalen. Ze
overlegt met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de Rapid Responder GGZ. Mijn collega
Hans heeft dienst, hij kijkt in het dossier, de man
blijkt bekend bij de GGZ.
Hans belt de patiënt, maar die neemt niet op. In het
dossier staat een telefoonnummer van zijn moeder.
Een man neemt op, er klinkt feestgedruis op de
achtergrond. Het blijkt zijn jongere broer, hij is jarig
en er zijn allemaal vrienden op bezoek, maar hun
moeder is niet thuis. Hans vraagt hem om even te
kijken bij zijn broer die de meldkamer had gebeld.
De jongere broer is wat lacherig en vindt het een
rare vraag en reageert met “Maar waarom dan, wat
moet je?”.
Hans dringt aan “Ga nou even kijken”, waarna de
broer de trap oploopt. Na een paar tellen hoort Hans
lawaai, paniek, gekrijs. “Leg ‘m op zijn zij!” Hans
probeert contact te houden met de broer en belt
ondertussen op een ander toestel de meldkamer.
Een politiewagen en twee ambulances gaan direct
op weg. De verbinding met Hans wordt verbroken.
Intussen heeft de meldkamer nog wel steeds
contact met de broer en hoort dat de patiënt op
bed is aangetroffen met een zak over zijn hoofd en
een riem om zijn hals. Er is veel consternatie, alle
feestgangers zijn vreselijk geschrokken. De triagist

geeft instructies: pols en ademhaling checken,
stabiele zijligging en zo.
Dan verbindt de triagist Hans door naar de
ambulanceverpleegkundige zodat hij onderweg
al kan uitleggen wat de situatie ter plaatse is. Als
de politie en verpleegkundige thuis gearriveerd
zijn, nemen zij de zorg over. De patiënt wordt
meegenomen naar de Spoedeisende hulp in het
Medisch Centrum Leeuwarden.
Hans regelt een beoordeling door de GGZ
crisisdienst. Deze spreekt de patiënt en zijn familie.
Er is sprake van een depressief toestandsbeeld en
acute doodswens. Ze kunnen met de patiënt geen
veiligheidsafspraken maken en rond middernacht
wordt hij met een IBS (In Bewaring Stelling, d.w.z.
tegen zijn zin) opgenomen in een GGZ-kliniek.
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