
Medisch�falen
De dood van

Janneke (29) was
ve r m i j d b a a r
Binnenland�1�0�-11



De verplegers zagen Janneke niet
BIJWERKINGEN�CLOZAPINE

Een schizofrene vrouw (29) overleed in 2013 na opname in GGZ Eindhoven. Het OM vervolgt de instelling voor dood door schuld.
Tekst�Bjarn�Eck�Fo�t�o’sMerlin�Daleman

‘I
k begrijp de emoties, maar dit
gedrag wil ik echt niet zien in de
re c ht s z a a l”, maant de voorzitter
van de rechtbank in Den Bosch.
Het is 28 maart, tijdens de zitting
van de strafzaak tegen GGZ

Eindhoven. De instelling staat terecht
voor dood door schuld van patiënt Ja n -
neke, die in Eindhoven was opgenomen
om haar medicatieverandering goed te la-
ten verlopen.

Een moment eerder is haar moeder boos
de rechtszaal uit gestormd. Ze kon haar
emoties niet in bedwang houden toen de
verdediging van de instelling verklaringen
van haar en haar familie over Ja n n e ke s
laatste dagen in twijfel trok.

Dochter Janneke overleed zes jaar gele-
den, in mei 2013, in GGZ Eindhoven. Ze
was 29 jaar oud en haar hartspier stopte er
plotseling mee (myocarditis). Volgens de
patholoog een bijwerking van het medi-
cijn clozapine dat ze sinds een maand
s l i k te .

Jannekes ouders houden de instelling
verantwoordelijk voor haar dood. Vol-
gens hen is door de behandelend arts in
opleiding en de superviserend psychia-
ter, maar ook door de verpleging, fout op
fout gestapeld. Daardoor is Janneke aan
haar lot overgelaten en zijn haar lichame-
lijke klachten niet serieus ge n o m e n .

Vorige maand bleek dat het Openbaar
Ministerie de instelling ve r a nt wo o rd e l i j k
houdt en een onvoorwaardelijke geld-
boete van 25.000 euro eist.

Janneke werd eind april 2013 vrijwillig
opgenomen in de Eindhovense instelling

omdat zij, in overleg met de instelling, een
nieuw medicijn ging gebruiken: cloza-
pine. De medicijnen die Janneke eerder
gebruikte, hadden niet voor het gewenste
resultaat gezorgd. Weliswaar woonde ze al
een tijd zelfstandig, haar oude leven van
voor de psychoses en schizofrene klach-
ten had ze nog niet kunnen oppakken. De
opname in GGZ Eindhoven was bedoeld
om haar tijdelijk onder observatie te hou-
den, omdat clozapine gevaarlijke bijwer-
kingen kan hebben.

Braken en diarree
De eerste weken na het slikken van de pil-
len voelde Janneke zich ziek, blijkt uit de
dossiers: ze moest braken en had last van
diarree. Ook meldden haar ouders meer-
maals bij de instelling dat ze kortademig
was en last had van druk op haar borst. Bo-
vendien was de clozapinewaarde in haar
bloed te hoog, blijkt uit communicatie
binnen de instelling. Als gevolg werd ze op
16 mei 2013 overgeplaatst naar de high-
care-unit van de instelling, waar ze betere
zorg zou krijgen en beter in de gaten kon
worden gehouden.

Over hoe het in die laatste dagen tot
haar dood ging met Janneke, lopen de le-
zingen uiteen. Haar ouders en zus zagen
Janneke zieker en zieker worden. Volgens
hen gaven ze meermaals bij de verpleging
aan dat het niet goed ging, en eisten ze dat
Janneke onderzocht zou worden door een
cardioloog vanwege haar pijn op de borst.
Ze stellen dat hun zorgen door de instel-
ling niet serieus zijn genomen. Maar ve r -
plegers zagen Janneke niet zieker worden.

Zij stellen dat Janneke alleen tegen haar
familie zou hebben geklaagd maar niet te-
gen de verplegers. Een duidelijk teken van
schizofrenie, aldus de instelling.

Maar aantekeningen in Jannekes dos-
s i e r, over bijvoorbeeld bloeddruk en li-
chaamstemperatuur in de laatste week
voor haar dood, ontbreken. Wel is er op za-
terdagochtend 25 mei 2013 nog pols en
temperatuur gemeten. Uren later trof een
verpleger haar in zorgwekkende toestand
aan. Reanimatie mocht niet meer baten.
Verplegers verklaarden later dat ze Jan-
neke eerder die middag hoorden huilen.
Toch ging niemand op de highcare-unit
direct kijken om te zien of er iets mis was.

T u c ht z a ke n
Naar aanleiding van Jannekes dood s te ld e
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
een onderzoek in. Het daaruit volgende
rapport in 2014 was voor de inspectie re-
den om zowel de behandelend arts als
diens leidinggevende psychiater in maart
2015 voor het Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg te slepen.

De inspectie verweet de behandelend
arts onder meer dat zij onvoldoende op de
hoogte was van de richtlijn bij het gebruik
van clozapine en de dosering. De arts
werkte pas een maand bij de Eindhovense
instelling en was in opleiding tot psychia-
ter. Ook had zij volgens de inspectie beter
moeten reageren op de klachten van Jan-
neke door haar vaker te onderzoeken. Bo-
vendien oordeelde de inspectie dat de arts
meer had moeten overleggen met haar lei-
dinggevende psychiater en de noodsigna-

len van de familie van Janneke serieus had
moeten nemen. De tuchtrechter ging
hierin mee en gaf de arts een waarschu-
w ing.

De leidinggevende psychiater kreeg het
verwijt ernstig tekort te hebben geschoten
als hoofdbehandelaar. Hij had de arts in op-
leiding nauwelijks bijgestaan en was s l e c ht
op de hoogte van de situatie van Janneke.
Zelf stelde de arts dat hij in de periode we-
gens vakantie weinig aanwezig was en bo-
vendien last had van onderbezetting op
zijn afdeling. In een gesprek met het be-
stuur had hij zelfs met ontslag gedreigd als
de situatie niet zou verbeteren. De tucht-
rechter berispte hem.

Dat het OM de instelling alsnog straf-
rechtelijk vervolgt is volgens Martin Buij-
sen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, uniek.
Normaal gesproken stelt het OM geen
strafvervolging in als een zaak is behan-
deld door de tuchtrechter.

Over de beslissing om de instelling als
geheel en niet een enkel individu te ver-
volgen verklaart het OM dat „ve r s c h i l -
lende mensen fouten hebben gemaakt” en
dat die fouten afzonderlijk „o nvo ld o e n d e
basis” geven voor een vervolging. Maar de
fouten die in de „volle breedte van de or-
g a n i s at i e”zijn gemaakt, overschrijden
volgens justitie wél de strafrechtelijke
g re n s . Daarom eist het OM een onvoor-
waardelijke boete van 25.000 euro. De fa-
milie van Janneke eist daarnaast 50.000
euro schadevergoeding, onder andere
voor de gemaakte juridische kosten en als
tegemoetkoming aan de zus van Janneke,
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A a nt e ke n i nge n
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Drie�locaties�van
GGZ�Eindhoven:
Landgoed�De�Grote
Beek�(links),�De�Grij-
ze�Generaal�(rechts-
boven)�en�het�Ca-
tharina�Ziekenhuis.

die aan haar dood PTSS heeft overgehou-
den.

Aan haar lot overgelaten
Drie bewijsstukken zijn voor het OM cru-
c iaal. Allereerst het inspectierapport,
waarin de situatie bij de instelling ten
tijde van Jannekes dood wordt omschre-
ven. Daarnaast speelt de aangifte van de
familie, die door het OM als getuigenver-
klaring wordt gezien, een belangrijke rol.
De familie verklaart hierin dat ze Janne-
kes situatie zagen verslechteren en de
verpleging opriepen haar klachten seri-
eus te nemen, maar dat ze aan haar lot
werd overgelaten. Tenslotte wil het OM
via het sectierapport van de patholoog
aantonen dat er een causaal verband be-
staat tussen het handelen van de instel-
ling en de dood van Janneke.

Advocaten Boudewijn van Eijck en
Klasien Versteeg proberen namens de in-
stelling gaten te schieten in deze drie be-
wijsstukken. Tijdens de zitting stelden ze
dat in het inspectierapport cruciale infor-
matie ontbreekt, doordat sommige ver-
plegers niet zijn gehoord. Daardoor is er
een „ve r te ke n d” beeld ontstaan over de
instelling. De getuigenverklaring bestem-
pelden ze als nietszeggend, omdat de aan-
gifte een jaar na de dood van Janneke werd
o p ge s te ld en daardoor „d o o rd re n k t ” is
met emoties.

E en aantoonbaar causaal verband tus-
sen het handelen van de instelling en de
dood van Janneke ontbreekt volgens de
advocaten. De patholoog zou na de dood
van Janneke „veel te snel” naar de bijwer-

king van clozapine hebben geredeneerd
en nauwelijks onderzoek hebben gedaan
naar andere voorkomende oorzaken, zo-
als een bacterie- of virusinfectie. Volgens
de advocaten kan hartfalen weliswaar een
bijwerking van het medicijn clozapine
zijn, maar is dat zeer uitzonderlijk. Ze
dringen aan op vrijspraak.

P r e c e d e nt we r k i ng
Liesbeth Poortman, die zich als raads-
vrouw in Groningen focust op letselscha-
dezaken, verwacht dat deze strafzaak
een belangrijke precedentwerking kan
hebben. Momenteel wacht ze zelf nog op
reactie van het OM op een aangifte van
een van haar cliënten tegen GGZ Fries-
land. „Het zou me niet verbazen als het
OM eerst de uitspraak in deze zaak af-
w a c ht .” Poortman ziet de laatste tijd
steeds vaker dat burgers de organisatie
aanpakken in plaats van het individu,
omdat het aantonen van schuld dan een-
voudiger is.

Deze woensdag zal de zaak de laatste
keer inhoudelijk behandeld worden. Jaap
Sijmons, als hoogleraar gezondheidsrecht
verbonden aan de Universiteit Utrecht,
voorziet ook mogelijke gevolgen door deze
vervolging. „De ggz kampt met grote
wachtlijsten. Als in deze zaak blijkt dat on-
derbezetting kan leiden tot strafvervol-
ging, zou het zomaar zo kunnen zijn dat de
ggz de gemiddelde bezetting per instelling
op de eerste plaats gaat zetten. Het weg-
werken van wachtlijsten om zo veel moge-
lijk patiënten op te kunnen nemen wordt
dan van minder belang.”


