Ambtshandelingen
uitvoeren in
Zorginstellingen
convenant VEILIGE ZORG
Bijlage 4

Wij voeren ons werk uit op het terrein en in het domein van anderen. Dit eist een andere
manier van benaderen. Neem daarom altijd eerst contact op met een contactpersoon van
de zorginstelling voordat u gaat optreden. Het kan u niet alleen helpen, maar ook uw
optreden versnellen wanneer u hulp van de zorginstelling krijgt aangeboden.
Ga nooit op eigen gelegenheid op zoek naar uw subject. Meldt uw optreden bij de
contactpersoon en/of beveiliging van de zorginstelling.
Bij Spoedoptreden is het bovenstaande met terugwerkende kracht van toepassing!
• Noodzaak
Bij een prioriteit 1 melding waarbij de komst van politiemensen noodzakelijk is, vanwege
de ernst van het delict:
• Direct ter plaatse gaan en daar noodzakelijkerwijs optreden.
• De contactpersoon en /of beveiliging wordt zo spoedig mogelijk in kennis
gesteld.
• Onderzoek
Wanneer een slachtoffer of verdachte van ongeval of misdrijf is overgebracht naar de
Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis en de politie gaat ter plaatse omwille van
inbeslagneming of nader verhoor:
• De contactpersoon (telefonisch) op de hoogte brengen.
• Inbeslagname
Wapens:
• als de patiënt het wapen zelf meeneemt dan zal het wapen worden afgenomen en MET
personalia van de patiënt afgegeven worden bij de politie.
• Als de patiënt met het wapen binnengebracht wordt met de ambulance zal het wapen
ZONDER de personalia worden afgegeven.
Verdovende middelen:
• De wetenschap aangaande het aanwezig hebben van verdovende middelen valt onder
het medisch beroepsgeheim.
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• De zorgverlener zal de verdovende middelen (die in veel gevallen uit het lichaam van
de patiënt worden gehaald) ZONDER de personalia van de patiënt afgeven bij de
politie.
Munitie:
• Het is voor de zorgverlener strafbaar als hij/zij een kogel die bijvoorbeeld is
verwijderd uit het lichaam van de patiënt in de witte doktersjas achterhoudt.
• Munitie zal door de zorgverlener ZONDER de personalia van de patiënt worden
afgegeven bij de politie
• Aanhouding
Wanneer tot aanhouding van een (opgenomen) patiënt wordt overgegaan:
• De contactpersoon en de beveiliging van het ziekenhuis van te voren kennis
geven. Dit om te voorkomen dat de politie door een ziekenhuis gaat dwalen op zoek
naar de patiënt en om afspraken te maken in verband met de eventuele bewaking
van de patiënt / verdachte.
• (nader) Verhoor
Wanneer een patiënt of ziekenhuispersoneel gehoord dient te worden in het ziekenhuis:
• Dit dient gepland te worden en in overleg te gaan met de contactpersoon van
het ziekenhuis.
• De contactpersoon en/of beveiliging draagt zorg voor een daarvoor geschikte ruimte.
• Opnemen aangiften van agressie en/of geweld tegen ziekenhuispersoneel
Aangiften van zorgmedewerkers, die het slachtoffer zijn geworden van agressie/geweld
op de werkvloer.
• Worden door de Politie (Opsporing) in het kader van de regeling Veilige Publieke Taak
met voorrang behandeld
• Betreft altijd een VPT aangifte wat ook vermeld moet worden in het
bedrijfsprocessensysteem van de politie (Basis Voorziening Handhaving).
• Met beveiliging en/of juridische zaken en/of contactpersoon wordt
afgesproken wie de aangifte doet. In principe doet het ziekenhuis aangifte. Aangifte
kan worden gedaan door:
o slachtoffer
o leidinggevende
o vertegenwoordiger van de werkgever (bijvoorbeeld beveiliging,
ziekenhuisjurist of contactpersoon)
• Wanneer het slachtoffer zelf aangifte doet mag de leidinggevende of de
vertegenwoordiger van de werkgever hierbij ter ondersteuning aanwezig zijn. Dit is ter
vrije keuze van het slachtoffer.
• Beveiliging en/of juridische zaken en/of contactpersoon begeleiden en
ondersteunen het slachtoffer bij het doen van aangifte door het ziekenhuis.
• Wordt er aangifte gedaan door een ander dan het slachtoffer dan wordt het slachtoffer
als getuige gehoord, omdat het juridisch van belang is de informatie uit de eerste
hand te krijgen.
• Het slachtoffer kan ervoor kiezen domicilie te kiezen op het adres van de
werkgever of het politiebureau. Dit betekent dat het eigen adres van het slachtoffer
dan niet bekend wordt.
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Soms zijn slachtoffers van geweldsdelicten alleen bereid om aangifte te doen of een
getuigenverklaring af te leggen als hun identiteit niet bekend wordt bij de
verdachte(n). Het doel van horen onder nummer in het strafproces is het (beter)
beschermen van slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles.
Het moet gaan om iemand die uitsluitend onder nummer gehoord wil worden; een
domicilieadres of aangifte laten doen door de werkgever biedt in de situatie voor deze
persoon onvoldoende waarborg.
Hiervoor is een aparte werkinstructie voorhanden.
Beveiliging / juridische zaken / contactpersoon bewaakt de voortgang van de
afhandeling van het incident door Politie. De Politie zal de aangever op de hoogte
houden.

