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Ik wil geen gedoe. Ik wil naar huis
Burgermoed

Moeten reizigers bij geweld in
de trein tussenbeide komen?
Hoe dan? Met z’n allen via
oogcontact afspreken?

Door Doortje Smithuijsen

AMSTERDAM. Loes Leurs (59) zat na
een concert in de trein naar huis, toen
haar coupé werd opgeschrikt door
hooligans. Ze schreeuwden en schol-
den, ze maakten dingen kapot. Nie-
mand zei er iets van. „Eigenlijk idi-
oot”, zegt ze nu, in de trein van Am-
sterdam naar Schagen. „Als we ze met
de hele coupé tot de orde hadden ge-
roepen, had het zeker gewerkt.”

Burgermoed. Dat moet het aanhou-
dende geweld tegen NS-personeel
gaan terugdringen. Althans, volgens
het rapport Burgermoed als oplossing
voor onveiligheid in het openbaar ver-
vo e r, geschreven in opdracht van
Stichting Maatschappij en Veiligheid
(SMV) en deze week verschenen. SMV
doet al tien jaar onderzoek naar de rol
van burgermoed bij sociale veilig-
heid. Het rapport concludeert dat rei-
zigers een grotere bijdrage kunnen en
moeten leveren aan de sociale veilig-
heid in het openbaar vervoer.

In de nacht van 5 op 6 maart werd
een conductrice op de trein tussen
Schiphol en Hoofddorp zwaar mis-
handeld, met botbreuken in het ge-
zicht tot gevolg. Tijdens het paas-
weekend werd op Station Abcoude
een conducteur door vier onbekende
jongens in elkaar geslagen. Donder-
dagavond werd een NS-medewerker
bedreigd met de dood.

Ook andere reizigers in de Intercity
richting Schagen zijn wel eens getuige
geweest van agressie in de trein. Marie
van Vliet (69) zat eens naast een ruzie
tussen een conducteur en een zwart-
rijder. Het liep uit de hand, de reiziger
werd agressief. „Niemand deed iets”,
zegt ze. „De conducteur werd bang en
die man kreeg steeds meer macht
over de situatie.” Uiteindelijk is de
conducteur doorgelopen. Dat had
voorkomen kunnen worden als men-
sen waren opgestaan, zegt Marie.

„Als treinen niet rijden, worden
mensen altijd boos op de conduc-
teur ”, zegt Jake Laan (20). „Ze gaan
schreeuwen, ze worden agressief.”
Hij weet dat dat niet oké is, maar toch
zegt hij er nooit iets van. „Dat is niet
aan mij”, zegt Jake. „Er is vast wel ie-
mand die dat beter kan dan ik. En bo-
vendien wil ik geen gedoe. Ik wil ge-
woon naar huis.”

Risicomijdende strategie

Hoe komt het dat reizigers zelden in-
grijpen? Volgens het rapport B u rge r -
moed wordt veiligheid te veel gezien
als een verantwoordelijkheid van de
overheid. Daardoor krijgen burgers
„de ruimte om achterover te hangen”.
Ook zijn mensen vaak bang slachtof-
fer te worden van de situatie of uitein-
delijk als dader te worden gezien.

Paul van Lange, hoogleraar sociale
psychologie aan de Vrije Universiteit,
is deskundige op het gebied van het
‘omstandereffec t’: het fenomeen
waarbij een groep mensen toekijkt
hoe een misdrijf wordt gepleegd, zon-
der in te grijpen. Hoe groter de groep
omstanders, des te kleiner de kans
dat iemand optreedt, zegt Van Lange.
„Doordat de anderen ook niets doen,
word je bevestigd in je gevoel van
niet-verantwoordelijk zijn.”

Volgens Van Lange kiezen mensen
vrijwel altijd voor de risicomijdende
strategie. Bij een onprettige situatie in
de trein wachten ze liever af, dan dat

ze handelend optreden. Reden daar-
voor is – naast het ontbreken van ver-
antwoordelijkheidsgevoel – dat situa-
ties voor omstanders vaak onduide-
lijk zijn. „Niemand weet precies hoe
een ruzie tot stand is gekomen”, zegt
Van Lange. „Mensen blijven liever
passief dan dat ze het opnemen voor
de verkeerde partij.”

Aan die passieve houding moet vol-
gens SMV een einde komen. Om de
burgerparticipatie op gang te bren-
gen, suggereert het rapport Burger-
moed dat de conducteur in nood één
reiziger zou kunnen aanwijzen en
hem vragen te helpen. Die reiziger
kan vervolgens meer reizigers aan-
moedigen om mee te doen.

Paul van Lange heeft een simpeler
manier om de coupé te mobiliseren:
oogcontact. Op het moment dat men-
sen een situatie veroordelen, trekken
ze een bepaald gezicht (de wenkbrau-
wen fronsen, de neus is gerimpeld, de
bovenlip gaat omhoog). Als mensen
dat gezicht bij elkaar herkennen, ont-
staat automatisch draagvlak voor de
veroordeling van de situatie. „D at
schept duidelijkheid”, zegt De Lange.
„En als groep zal je sneller ingrijpen
dan alleen.” Bovendien vergroot oog-
contact met anderen je schuldgevoel
tegenover het slachtoffer, waardoor je
ook sneller overgaat tot actie.

Vorig jaar zei 94 procent van de NS-

medewerkers wel eens met agressie
geconfronteerd te zijn. Dat is veel,
maar in 2011 was dat percentage nog
hoger: 98 procent. Ook het aantal in-
cidenten neemt af. Vorig jaar werden
er 774 gemeld in de NS-meldkamer,
vier jaar geleden 858. Daders van het
treingeweld kunnen een boete of een
tijdelijk reisverbod opgelegd krijgen.
Een overtreding van dat reisverbod
kan leiden tot een hogere boete of tot
twee maanden celstraf. De Eerste Ka-
mer heeft een wetsvoorstel goedge-
keurd waarmee overlastveroorzakers
een stationsverbod kunnen krijgen.

Deze week kondigde NS aan meer
personeel in te zetten, en honderd
man extra beveiliging. Bij die laatste
maatregel heeft Van Lange zijn twij-
fels: „Niet alles kan worden opgelost
met straf vanuit de overheid en je kan
moeilijk achter elke pilaar een politie-
man neerzetten.” Dan is oogcontact
toch beter. „Dat kan overal en altijd
worden ingezet.”

Want er zijn ook reizigers die wel
iets doen. Volgens Van Lange zullen
dat veelal mensen zijn met een emoti-
oneel karakter. Zij laten zich eerder
leiden door gevoelens van boosheid
of empathie en zullen daardoor snel-
ler ingrijpen. Dat gaat overigens niet
zonder risico. De reiziger die in het
paasweekend de conducteur in Ab-
coude te hulp schoot, kreeg zelf ook
klappen. De machinist die in decem-
ber een collega te hulp schoot toen
die op het station van Almelo in el-
kaar werd geslagen, werd uiteindelijk
ook met de ambulance afgevoerd.

De Intercity heeft eindbestemming
Schagen bereikt. De passagiers stap-
pen uit en op het perron drommen
mensen samen om in te stappen. Ie-
mand probeert tussen de uitstappers
door naar binnen te glippen. Een man
houdt haar tegen: „Eerst wachten tot
iedereen naar buiten is.”

94 procent van NS-medewerkers zei in 2014 met agressie geconfronteerd te zijn. Onderzoekers bepleiten burgermoed.
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Drie botbreuken in het gezicht van de conducteur

In de nacht van donder-
dag op vrijdag werd op
Amsterdam Centraal een
NS-medewerker met de
dood bedreigd.Ook in het

paasweekend en afgelo-

pen maand waren conduc-

teurs slachtoffer van ge-

weld. In de nacht van 5 op 6

maart was de tot nu toe

zwaarste mishandeling in

Hoofddorp. Daar liep een

vrouwelijke conducteur

drie botbreuken in het ge-

zicht op.

Daders van geweld tegen
conducteurs kunnen een
boete, een reisverbod of
een taakstraf krijgen.
De NS gaat nu extra perso-

neel in zetten. Op nacht- en

weekendtreinen gaan alle

conducteurs in teams van

twee werken, in plaats van

alleen. Daarnaast worden

extra beveiligingsmede-

werkers ingezet.

Het rapport B u rg e r m o e d

dat in opdracht van SMV

werd opgesteld, pleit voor

een actievere houding van

reizigers in het openbaar

vervoer. Reizigers zouden
eerder in moeten grijpen
als zij getuige zijn van een
misstand in de trein.
Nu gebeurt dat vaak hele-

maal niet. Reizigers voelen

zich vaak niet verantwoor-

delijk of zijn bang zelf het

slachtoffer van geweld te

w o rd e n .

Hoe meer omstanders, hoe
kleiner de kans op reactie
Paul van Lange, sociaal psycholoog
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RANGE ROVER SPORT HYBRID

100% HYBRIDE. 100% LAND ROVER.

Gecombineerd verbruik: 6,4 l/100 km, resp. 15,6 km/l, CO2-uitstoot resp. 169 g/km.
Consumentenprijs vanaf € 108.800 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs vanaf € 1.699 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

De Range Rover Sport Hybrid kent geen compromissen. De combinatie van
diesel- en elektromotor reduceert verbruik en CO2-emissies met een kwart,
terwijl het gecombineerde vermogen van 250 kW/340 pk garant staat voor
indrukwekkende prestaties, legendarische capaciteiten en nog meer raffinement.
Zo is ook de Range Rover Sport Hybrid een volbloed Land Rover.

A d ve r t e n t i e

Zó vreselijk is het nu ook weer niet
Wijk verpleging

PvdA-leider Samsom kwam
deze week met een noodkreet
voor wijkverpleegkundigen.
Klopt zijn verhaal?

Door onze redacteuren

AMSTERDAM. Een half jaar liep PvdA-
leider Diederik Samsom stage bij een
wijkverpleegkundige in Spijkenisse,
en hij schrok. Hij zag wijkverpleeg-
kundigen rondrennen met „enorme
checkli sts”, die ze moeten aanleveren
bij de zorgverzekeraars. Hij zag dat
goede wijkverpleegkundigen niet aan
verplegen toekomen, omdat ze alleen
maar bezig zijn met administratie.

Klopt het schrikbeeld dat Samsom
deze week schetste? Deze krant volgt
vanaf het begin van dit jaar 36 wijkver-
pleegkundigen. We benaderden hen
met een simpele vraag: wat vinden jul-
lie van Samsoms noodkreet?

De reacties geven een zeer gemengd
beeld: wijkverpleegkundigen zijn blij
met de aandacht, maar zij herkennen
zich lang niet allemaal in zijn kritiek.
Hij gaat makkelijk voorbij aan ver-
schillen tussen organisaties. De Rot-
terdamse wijkverpleegkundige Bart
Campfens van Humanitas: „Samsom
wil te makkelijk een punt maken.”

Het vak van de wijkverpleegkundi-
gen is dit jaar ingrijpend veranderd.
Vanaf 1 januari bepalen zij welke zorg
(en hoeveel uren) een patiënt nodig
heeft. ‘I n d i c e re n’ is de vakterm. Voor-
heen deden grote ‘indic atiekantoren’

dat en was de wijkverpleegkundige al-
leen druk met verplegen. Nu moet de
wijkverpleegkundige vóór 1 mei alle
patiënten opnieuw hebben gesproken
en hebben besloten hoe veel zorg no-
dig is. Ook verwijzen ze patiënten zo-
nodig door naar specialisten.

Vrijgemaakt om te indiceren

Die deadline, 1 mei, is Samsom een
doorn in het oog. „S c h ra pp e n”, zegt
hij. En inderdaad, in een aantal regio’s
levert de deadline grote problemen
op. In enkele Rotterdamse wijken
merken wijkverpleegkundigen dat ze
niet meer aan het gewone werk toe ko-
men, omdat ze vooral bezig zijn met
het ‘her indiceren’ van patiënten. Het
kan wel drie uur duren om voor een
patiënt te bepalen welke zorg nodig is.
Hettie Bolier, wijkverpleegkundige
van Humanitas in Hoek van Holland,
is vrijgemaakt om te indiceren, maar
heeft moeite alle indicaties op tijd af te
krijgen. Deze week kreeg ze weer twee
nieuwe cliënten toegewezen die een
indicatie moeten krijgen. Toen ze dat
hoorde dacht ze: „O, nee. Ik ben nog
lang niet klaar met de andere herindi-

c aties.” Caroline Smeets van Careyn in
Zuid-Beijerland: „De deadline voor de
indicaties is veel te krap.”

Opvallend is dat alle wijkverpleeg-
kundigen die werken bij Buurtzorg
Nederland, de grootste aanbieder van
wijkverpleegkundige zorg in Neder-
land, helemaal geen moeite hebben
met die deadline. Ze hebben de indi-
caties zelfs al bijna allemaal afgerond.
Jos de Blok, directeur van Buurtzorg:
„Wij zijn vorig jaar al begonnen met de
voorbereiding en onze ict is zodanig
ingericht dat een gemiddelde ‘indic a-
tie’ ongeveer 45 minuten duurt. Wij
maken ons geen zorgen.” Samsom
kreeg op dit punt ook al kritiek van
branchevereniging Zorgverzekeraars
Nederland, die aangeeft dat sommige
zorgverzekeraars deze ‘de adline’ al
hebben versoepeld. Een woordvoer-
der: „Het is een zachte deadline. Als
wijkverpleegkundigen het écht niet
halen, kunnen we altijd opschuiven.”

Ook Samsoms tweede grote punt
van kritiek wordt door de wijkver-
pleegkundigen zelf genuanceerd. De
partijleider zegt: zorgverzekeraars
willen de wijkverpleegkundigen te
veel controleren. In de praktijk leidt
dat volgens hem tot ellenlange lijsten
met ‘kwaliteitsindic atoren’ die de
wijkverpleegkundigen moeten aanle-
veren. Allemaal om te bewijzen dat
hun patiënten écht de zorg nodig heb-

ben die ze krijgen. Samsom stelt zelfs
dat verzekeraars „een fundamentele
b e d re i g i n g ” zijn voor de zorghervor-
mingen van het kabinet.

Tien minuten per steunkous

Van wijkverpleegkundigen komen in-
derdaad voorbeelden die zijn verhaal
ondersteunen. Een wijkverpleegkun-
dige vertelt dat ze moet bijhouden hoe
lang het aantrekken van een steun-
kous duurt (tien minuten) en dat ze
ook uitgebreide ‘z o r g l e e f p l a n n e n’

moet opstellen. Dat gaat ten koste van
de tijd die ze aan zorg besteedt.

Dat is niet het enige verhaal. Anja
Tolboom van Cordaan in Amsterdam:
„Zorgverzekeraars? Ik merk niets van
z o r g ve rz e ke ra a r s . ” Aukje van Zimme-
ren, wijkverpleegkundige van Buurt-
zorg in Dinxperlo, ziet juist de voorde-
len van de kwaliteitsindicatoren die
aan de verzekeraars gestuurd moeten
worden. Ze noemt het een „verr ijking
van mijn vak” en zegt, net als veel an-
dere wijkverpleegkundigen, dat het
juist goed is dat zij nu moeten laten
zien waarom patiënten de zorg krijgen
waarvoor zorgverzekeraars betalen.
Beroepsvereniging V&VN had ook ge-
mengde gevoelens bij Samsoms state-
ment. Hij heeft een punt, zegt voorzit-
ter Henk Bakker, maar echt vreselijk
gaat het er in het veld niet aan toe: „Wi j
horen geen dramatische verhalen.”

PROJECT NRC

W i j kve r p l e e g ku n d i g e n

NRC Handelsblad volgt 36 wijk-
ve r p l e e g ku n d i g e n verspreid over
het land en peilt hoe het nieuwe re-

gime in de langdurige zorg voor

hun cliënten uitpakt.

Het Rijk heeft de zorg voor chro-
nische patiënten, gehandicap-
ten en bejaarden per 1 januari
goeddeels afgestoten. 6 0 0 .0 0 0
zieke, vaak oude mensen vallen nu

onder de eigen gemeente.

De 18.000 wijkverpleegkundi-
gen krijgen een belangrijke rol.
Zij moeten beoordelen welke zorg

de patiënt nodig heeft en diens fa-

milie en vrienden inschakelen om

mee te helpen.

De operatie is ook een bezuini-
ging. Het Rijk en de zorgverzeke-
raars hebben afgesproken dat er

400 miljoen euro minder besteed

zal worden aan wijkverpleging.


