Iedereen wil oefenen in Brabant
H

ulpverleners smullen ervan. Want eindelijk kunnen politie, brandweer en GGD gezamenlijk oefenen op hoe ze moeten reageren op
terroristische aanslagen en andere rampen. Vanuit binnen- en buitenland staan de hulpdiensten

te trappelen om te mogen oefenen in Brabant.
Want het gisteren in Vught geopende Nationaal
Trainingscentrum voor gevaarlijke stoffen is het
neusje van de zalm. Inclusief ondergronds metrostation, winkelstraat, bioscoop en vliegtuigromp
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Fatale fouten
rond dood
Bosschenaar
Menselijke fouten
en onvolledige
informatie leidden
mogelijk tot de
dood van Lowie
van Lent.
door Tilly van Uffelen
DEN BOSCH - Een medewerker van
de crisisdienst van de Reinier van
Arkelgroep heeft fouten gemaakt
waardoor een 23-jarige schizofrene man in de nacht van 4 op 5
september niet is opgenomen
door de GGz maar door de politie
is vrijgelaten.
Ook wordt geconcludeerd dat de
medewerker niet beschikte over
de volledige informatie. De
politie heeft zelf geen grond gezien hem in hechtenis te nemen.
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De Eindhovenaar (23) die vastzit
op verdenking van moord op Lowie van Lent komt van origine uit
Guinee.
In 2004 komt hij als 13-jarige asielzoeker naar Nederland.
In 2013 bijt hij bij een politieman
een vingerkootje af.
In februari 2014 wordt hij in een
psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.
Drie maanden later wordt de behandeling buiten de muren van
GGz Eindhoven voortgezet.
In september 2014 wordt de man
in de woning van zijn pleegouders
aangehouden vanwege agressief
gedrag.
Diezelfde nacht wordt hij vrijgelaten.
‘s Morgens wordt het stoffelijk
overschot van Van Lent gevonden.

De Eindhovenaar wordt verdacht
van moord op de Bossche ijzerhandelaar Lowie van Lent; moord
met als doel de auto van Van Lent
mee te nemen, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte is
opgenomen in het Pieter Baan
Centrum. Het politieonderzoek
loopt nog.
De crisisdienstmedewerker heeft
in de fatale nacht verzuimd de
psychiater van dienst te raadplegen. Ook heeft hij informatie
onjuist beoordeeld. De man heeft
een
officiële
waarschuwing
gekregen.
Dat staat in het verslag van het
onafhankelijke onderzoek dat de
Reinier van Arkelgroep naar het
incident heeft laten verrichten.
Volgens voorzitter van de raad
van bestuur Gerton Heyne is hij
zeer ontdaan door de zaak en
heeft hij spijt betuigd.
Het onderzoek is deze week aangeboden aan de Inspectie voor de
Volksgezondheid.
Volgens Heyne zijn op verschillende niveaus zaken misgegaan. Zo is
de GGz-medewerker ook niet
volledig geïnformeerd over de
aard van de justitiële maatregel
en de voorwaarden die daaraan
gekoppeld zijn, stelt Heyne.
Ook was deze informatie niet terug te vinden in het dossier van
het OM. De Eindhovenaar stond
op last van de rechter onder behandeling van de GGz Eindhoven
omdat hij eerder in een psychose
een agent een vingerkootje had afgebeten. Uiteindelijk besloot de
crisisdienstmedewerker dat de
man geen gevaar vormde voor
zichzelf of zijn omgeving. „In het
politiebureau kwam hij helder en
rustig over”, aldus Heyne. De
politie zei geen juridische grond
te hebben hem langer vast te houden, óok omdat de pleegouders
geen aangifte wilden doen van
bedreiging door hun pleegzoon.

Nederland discrimineert, of niet?
Wat vinden Turken
in Nederland van
de kritiek vanuit
Ankara? ‘Behandel
ons gewoon als
Nederlanders’
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Schijndel stemt in
met Meierijstad, de
nieuwe gemeente
Politie heeft gisteren
naar bloedsporen
gezocht in woning
van dode Syrische
man uit Esch
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