Omgaan met

wanhoop

Een bevalling op een hotelkamer, gevolgd door een
ziekenhuisopname. Enkele dagen later worden moeder en baby gescheiden. Pure wanhoop op de afdeling Verloskunde in het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis Rotterdam. Een casusbeschrijving
vanuit het Medisch Maatschappelijk Werk (MMW).
Het hoofdartikel is van de hand van de dienstdoende
Medisch Maatschappelijk Werker Sanghieta Ramlal-Orie.
Vervolgens reageren twee collega’s: Bob de Raadt en Aida Rahman.

Maandag 13 juli 2020
Ik word rond 12.45 uur gebeld door de
dienstdoende verloskundige arts. Zij
vertelt dat mevrouw Johnson in de
ochtend per ambulance is binnengebracht. Mevrouw woont in Engeland.
Zij is eerder die dag in een hotel in
Rotterdam alleen bevallen. Zowel
moeder als kind maken het goed. Zij

‘Alcohol-, drugs- en
cannabisgebruik
speelde een rol
tijdens de
zwangerschap’

wijzer geworden. Ik besluit na overleg
met de collega’s op de afdeling om
Veilig Thuis te bellen.

Contact Veilig Thuis
Ik heb Veilig Thuis (VT) gebeld en hen
een zo duidelijk mogelijk beeld van de
situatie gegeven. Met de nadruk op
het feit dat moeder en kind medisch

heeft drie andere kinderen van 15, 14

gezien met ontslag mogen. Maar het

en 9 jaar oud. Deze wonen bij oma

is onduidelijk waar ze naar toe gaan

(moederszijde) in Engeland. Mevrouw

en moeder heeft nauwelijks babyspul-

heeft geen zorg-of reisverzekering. En

len. We zijn vanuit het ziekenhuis ver-

Kennismaking

antwoordelijk voor het welzijn van een

Ik ga in het Engels in gesprek met

pasgeboren baby en moeder. De

Bellen rinkelen

mevrouw en stel mij voor als ‘the social

medewerker die ik spreek, vindt dit een

Met deze informatie gaan er allerlei

worker’ van de afdeling Verloskunde.

melding waard. Het moet wel officieel

bellen rinkelen. Wat kan ik doen? Wat

Zij zegt dat ze Melissa heet en ik mag

gebeuren. Ik zorg ervoor dat diezelfde

moet ik doen? Wat wil mevrouw?

haar zo noemen. Melissa is veel bezig

dag de melding is gedaan.

Welke informatie heb ik van haar

met de zorg voor haar baby. Timmy

nodig? Ik overleg eerst met de zaalarts

huilt af en toe en zij troost hem. Tijdens

De dagen die hierna volgen heb ik

en de verpleegkundige die voor

de rustige momenten stel ik mijn vra-

veelvuldig contact gehad met VT en

mevrouw zorgt. Zij geven aan dat er

gen. Mijn doel is om een zo duidelijk

het Crisis Interventie Team (CIT). Beide

veel onduidelijk is. Een ieder heeft een

mogelijk beeld te hebben omtrent

zijn zelf volop bezig met hun onder-

onderbuikgevoel dat er iets niet klopt.

haar sociale situatie. Melissa vertelt

zoek en hebben ook contact met

Dat gevoel deel ik ook na de informa-

dat zij twee weken geleden per boot

Engelse instanties. Belangrijke gebeur-

tie die ik tot nu toe heb. Wel geeft de

vanuit Engeland naar Nederland is

tenissen zijn onder meer:

verpleegkundige aan dat mevrouw

gekomen om haar zus in Rotterdam te

- Er vindt in het ziekenhuis een

erg lief voor haar baby, genaamd

bezoeken. Haar zus is echter niet hier

Timmy, zorgt en borstvoeding geeft,

en zij heeft geen telefoonnummer van

wat ze als een ervaren moeder doet.

haar. Na dit gesprek ben ik niet veel

verder is er niets over haar bekend.

30 vroeg winter 2021

gesprek plaats met Melissa, VT en
CIT.
- Mijn collega MMW heeft deze casus

de geboorte. De MUHP is afgegeven,
omdat er tijdens de zwangerschap
sprake was van alcohol-, drugs- en
cannabisgebruik. Tevens is er sprake
van huiselijk geweld. De vader van het
kind heeft een contactverbod. Ook telt
mee dat haar eerdere kinderen uit huis
zijn geplaatst. Melissa is gevlucht vanuit Engeland om haar kind bij zich te
kunnen houden. Een daad uit pure
wanhoop ook vanuit haar moederschap en liefde voor haar kind. Het is
een zeer trieste zaak, vooral omdat we
hier een heel liefhebbende, zorgzame
moeder hebben gezien. Intussen is ook
de Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK) betrokken en is besloten om
Timmy uit huis te plaatsen. De MUHP is
officieel afgegeven door de rechter.
voor mij waargenomen op de dag

Machtiging uithuisplaatsing

Vrijdag 17 juli

dat ik niet werkzaam was.

Enkele dagen later is er meer duidelijk

Vandaag vindt de uithuisplaatsing

- Door Melissa is, met hulp en bege-

over de situatie van Melissa. Het blijkt

plaats. Er is een gesprek waarbij

leiding van CIT, geboorteaangifte

dat er voor dit kind al tijdens de zwan-

Melissa, ik, mijn collega van het Goofy-

gedaan in het stadhuis van

gerschap een Machtiging uithuisplaat-

Rotterdam, terwijl Timmy in het zie-

sing (MUHP) is vastgesteld. Het kind

kenhuis bleef.

zou van haar afgenomen worden na

Nuttig telefoontje
Dinsdagmiddag 14 juli ga
ik met Sanghieta naar
mevrouw toe. Ik word
voorgesteld als degene die
op woensdag aanwezig is.

nuttig te zijn, vanwege de informatie

het hotel waar mevrouw plotseling

die boven water komt. VT en CIT doen

bevallen is en waar men 112 heeft

nader onderzoek in Engeland. Dat

gebeld. Zij informeren eerst hoe het

levert verrassende informatie op. VT

met mevrouw zelf is. Daarna vertellen

vraagt de afdeling of mevrouw opge-

zij haar over de veroorzaakte schrik en

nomen kan blijven. Ron, die we giste-

consternatie, de stress en de extra

O

ren ontmoet hebben, blijkt geen onbe-

schoonmaak van de hotelkamer met

p dat moment is een kennis

schreven blad te zijn.

bijkomende onkosten. Mevrouw toont

van patiënte, Ron, bij haar op

Van tijd tot tijd heb ik intern overleg,

besef van wat zij hen aangedaan

de kamer op bezoek. Hij lijkt

met verpleging, met klinische verlos-

heeft.

haar na ontslag tijdelijke huisvesting te

kundige en andere disciplines, om

kunnen bieden.

elkaar bij te praten en om de acties te

De volgende dag doe ik een over-

Zij kennen elkaar via internet. Erg

plannen. Zo legt VT contact met de

dracht aan Sanghieta, die weer met

goed? Dat is niet duidelijk. Morgen

Britse Ambassade om diverse formu-

deze casus aan de slag gaat.

verder.

lieren en documenten te regelen. De

Woensdag 15 juli begin ik de dag met

Britse ambassade zoekt op haar beurt

een telefoontje naar de medewerkster

weer contact met mevrouw.

van VT om af te stemmen. Dat blijkt

’s Middags komt personeel langs van

Bob de Raadt,
Medisch maatschappelijk werker
PSZ-KJPP
Erasmus MC Sophia KinderziekenhuisRotterdam
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>

team - dit is de aandachtsfunctionaris
huiselijk geweld en kindermishandeling- VT, CIT en de RvdK aanwezig zijn.
De betrokkenen van de afdeling
Verloskunde en de manager heb ik
eerder die ochtend op de hoogte
gebracht. Melissa is na de mededeling
overstuur, aldoor erg verdrietig en
vaak aan het hyperventileren. Timmy
wordt meegenomen en in een tijdelijk

Goofy-team
Bijzonder is dat het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis een zogenaamd
Goofy-team heeft. Het team bestaat
uit specialisten (artsen, psychologen en
MMW’ers) voor kinderen waarbij vermoedens zijn van kindermishandeling.
Ook zijn een aantal medisch maatschappelijk werkers vanuit het team
aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zodat de

MMW’ers van de afdelingen zich op de
emotionele/psychosociale situatie van
de ouders kunnen blijven richten. De
aandachtsfunctionaris HGKM onderhoudt in principe alle contacten met
instanties, zodat de MMW’er niet met
een dubbele pet op met ouders hoeft
te communiceren. De aandachtsfunctionaris focust zich louter op het proces
en niet op de inhoud.

pleeggezin geplaatst. Voor Melissa is
een plek in een safe house geregeld
door VT.

Nawoord
Ik vind dit een zeer trieste casus. Een
moeder die uit wanhoop gevlucht is in

‘De vader van het
kind heeft een
contactverbod’

in het ziekenhuis als prettig heeft ervaren en er nog vaak aan terugdenkt. l
auteursinformatie
Sanghieta Ramlal-Orie

de hoop haar kind bij zich te houden.

(s.ramlal-orie@erasmusmc.nl) is Medisch

En toch slaagt ze daar niet in. Ik heb

Maatschappelijk Werker PSZ-KJPP,

aldoor een liefhebbende moeder

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

gezien en gehoord. Het kind heeft tij-

Rotterdam

dens de opname geen moment

Maanden later blijkt, na mailcontact

gevaar gelopen. Melissa had niemand

met Melissa, dat zij samen met Timmy

hier, geen moeder, geen zus, geen

in een soort moeder-kindhuis in

vriendin. Ik kon haar om die reden niet

Engeland verblijft. Uiteindelijk is zij dus

alleen laten. Vooral niet omdat zij zo

toch herenigd met haar zoontje.

verdrietig was.

Melissa geeft aan dat zij de opname

Bij dit artikel horen twaalf
literatuurverwijzingen; deze zijn op te
vragen via vroeg@dgcommunicatie.nl

Afscheid nemen
Vanuit de rol van aandachtsfunctionaris, zie
kader, heb ik mijn collega
Sanghieta ondersteund. In
deze casus heeft mijn collega alle contacten met
derden gedaan. Zij had
dus een dubbele pet op.

Op de bewuste vrijdagochtend dat het

grote kans dat moeder hem per onge-

kind naar een crisispleeggezin ging,

luk in haar emotionele situatie pijn zou

wist moeder dit nog niet. Mijn collega

doen. Het CIT legde dit aan moeder uit.

Sanghieta had geregeld dat beveili-

In overleg met de afdelingsmanager

ging was ingelicht, omdat niemand wist

werd de baby vervolgens naar het cri-

hoe moeder zou reageren. Daarom

sispleeggezin gebracht. Moeder bleef

werd ook, conform onze richtlijnen, de

emotioneel achter en werd uiteindelijk

sectormanager op de hoogte gesteld.

beoordeeld door de zaalarts. Daarna

Vanaf het moment dat moeder hoorde

vertrok zij naar een safehouse. Dit was

van de uithuisplaatsing, werd zij emoti-

door VT geregeld. Mijn collega en ik

oneel en huilde hartverscheurend. Mijn

hebben moeder naar de taxi gebracht

V

collega Sanghieta bleef moeder op

en haar uitgezwaaid. Terug achter mijn

olgens de richtlijnen had de

een adequate, passende manier

bureau heb ik alle gemaakte veilig-

afdeling een screeningsformulier

ondersteunen.

heidsafspraken in het systeem gezet.

moeten invullen waaruit zou blij-

Op een gegeven moment liet het CIT

ken dat er sprake is van vele risicofac-

weten dat ze het niet verantwoord

toren en was de aandachtsfunctionaris

achtten om moeder afscheid van haar

eerder in deze casus betrokken

baby te laten nemen. Dit gezien de

geweest. Dit was dus niet het geval.

kwetsbaarheid van haar baby en de

Aida Rahman,
Medisch Maatschappelijk Werker PSZKJPP / aandachtsfunctionaris HGKM,
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Rotterdam
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