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Algemeen Dagblad     15 juli 2021        Ingrid de Groot 

Parnassiaschutter Jan (67) was zwaar depressief en smeekte om zijn 
oude medicijnen: ‘Ik ga kapot, zei hij’ 

Precies een week vóór de verwarde oud-taxichauffeur Jan (67) een beveiliger en een 
behandelaar neerschoot bij Parnassia in Den Haag, smeekte de man om zijn oude 
medicijnen. Maar die kreeg hij niet van zijn psychiater, vertelt zijn buurman.  

De oud-taxichauffeur die maandag bij Parnassia aan de Leggelostraat een beveiliger (53) en een 
behandelaar (36) neerschoot en vervolgens zelfmoord pleegde in zijn auto, was volgens zijn buren altijd al 
een einzelgänger. Na een herseninfarct ruim een jaar geleden, kon hij niet meer rijden op zijn geliefde taxi 
en zonk hij steeds dieper weg in eenzaamheid en een zware depressie. 

Anderhalve week geleden vroeg hij zijn buurman in de Smidsstraat in Rijswijk of hij even langs wilde 
komen. ,,Hij zei: ‘Ik ben bij mijn psychiater geweest en die heeft mijn medicijnen veranderd. Ik word gek 
in mijn hoofd. Ik hoor een hoge piep in mijn hoofd. Ik ga helemaal kapot als ik mijn oude medicijnen niet 
terugkrijg’.” 

Briefje 

Jan liet daarop een briefje zien dat hij met hanenpoten had geschreven, schetst zijn buurman. ‘Ik smeek 
om hulp’, stond erop: ‘Psychiater geef mij mijn oude medicijnen weer terug alsjeblieft. Want ik ga kapot 
zo.’ 

De naaste buurman zat enorm in zijn maag met de lijdensweg die zich al tijden onder zijn ogen voltrok. 
,,Ik zei tegen Jan: ‘Ik weet het ook allemaal niet, maar je móet dat briefje aan je psychiater geven. Je hebt 
toch een vertrouwensband met je huisarts? Bevalt het antwoord van je psychiater je niet, bel dan je eigen 
huisarts’.” Dat ga ik doen, had Jan toen gezegd. 

,,Vorige week maandag is hij vervolgens inderdaad met dat briefje bij de ggz-instelling geweest. Hij kwam 
in totale verwarring weer thuis. Hij zei tegen me: ‘Ik ben bij de psychiater geweest, en ze draait het niet 
terug’.” 

Zinloos 

Een gang naar zijn eigen huisarts bleek daarna zinloos. ,,Zijn huisarts had gezegd dat hij niet tussen Jan 
en Parnassia in kon komen. Het is zijn verklaring en we kunnen het niet meer staven. En ik ben ervan 
overtuigd dat Parnassia enorm zijn best voor hem heeft gedaan.”  

De spanning bleef de hele week. En alle buren in de Smidsstraat hielden hun hart vast, want ze hadden al 
zóveel ellende met de 67-jarige meegemaakt. Zo lag de man bij wie nooit iemand over de vloer kwam ruim 
een jaar geleden - direct na het herseninfarct - in zijn onderbroek op straat omdat hij onwel was. Hij verloor 
de kracht in zijn arm, kon niet goed meer praten. Weer gaan werken op zijn geliefde taxi was onmogelijk 
geworden.  

De coronacrisis kwam er overheen en hij kwijnde thuis weg. ,,Ik zie niemand meer’’, zei hij soms tegen 
een andere buurman, die ook taxichauffeur was. ,,Ik heb moeite in mijn hoofd.”  

Begin dit jaar deed hij een zelfmoordpoging. En weer lag hij als een hoopje ellende in zijn onderbroek op 
straat. Dit keer in de sneeuw. ,,Hij zei zacht: ‘Buurman, help me, ik heb heel veel pillen geslikt.’ Ik zei: 
‘Godverdomme Jan, wat heb je gedaan!’ Wij zagen hem naar de kloten gaan.” 
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Een paar weken voor die zelfmoordpoging had Jan nog bij diezelfde buurman met een vuurwapen voor de 
deur gestaan. Hij werd binnengelaten en dreigde zichzelf door het hoofd te schieten. ,,Ik heb met hem 
zitten praten en zei: ‘Doe dat ding weg’.’’ Daarop begon hij te huilen. De buurman greep het vuurwapen 
en belde 112. De politie kwam en het pistool, waar Jan een licentie voor had, werd in beslag genomen.  

De oud-taxichauffeur werd afgevoerd. ,,Jij hebt hulp nodig. Ik kon niet anders dan 112 bellen”, zei ik nog 
tegen hem. Hij keek me aan en zei: ‘Ik zou jóu toch nooit wat aandoen?”  

De buurt is boos. ,,De overheid bezuinigt alles weg in de zorg. Overal hoor je over overlast van ‘verwarden’. 
En wij, als buren, wij zitten ermee en mogen het oplossen", klinkt het. Veel mensen uit de Smidsstraat 
trokken het afgelopen jaar aan de bel bij diverse instanties. Ze wilden hem helpen, ze zagen Jan de afgrond 
inglijden.  

‘Kotsende hoeren’ 

,,Ik had nooit verwacht dat hij dit bij Parnassia zou doen”, zegt de buurman bij wie Jan eerder met het 
vuurwapen voor de deur stond. Hij en Jan hadden voor het herseninfarct een collegiale band, want beiden 
waren bevlogen chauffeurs. De buurman reed vip's rond. ,,Jan bediende het moeilijke segment. 
Drugsgebruikers en kotsende hoeren lagen ’s nachts in zijn taxi op de achterbank.” 

Toch was het zijn lust en leven. Tot het herseninfarct. ,,Maar hij wilde beter worden, en zei steeds : ‘Ik 
krijg niet de hulp die ik nodig heb. Ik zit bij Parnassia tussen gekken’.” 

Het is vreselijk wat hij heeft gedaan, briest een andere buurman. ,,Maar ik lees nu overal op Facebook dat 
hij een vieze moordenaar is. Dat klopt niet. Die man was doodziek.” 

Familie van de neergeschoten Martin (53) heeft gisteren bekendgemaakt dat de beveiliger kansloos was 
en in het ziekenhuis is overleden. Collega’s zijn een crowdfunding gestart voor zijn nabestaanden. ‘Held 
Martin den Dekker voor altijd in ons hart’ heet de actie, die in een paar uur tijd al 20.807 euro opleverde.  

Parnassia maakte gisteren bekend dat de 36-jarige zwaargewonde behandelaar na een ingrijpende operatie 
buiten levensgevaar is. ,,Daar zijn wij dankbaar voor.” 

 

 

 

https://www.ad.nl/den-haag/twee-gewonden-bij-ernstig-geweldsincident-haagse-ggz-instelling-verdachte-67-dood-gevonden~a891db3f/  

https://www.ad.nl/dossier-aanval-bij-ggz-instelling-in-den-haag/parnassiaschutter-is-oud-taxichauffeur-die-al-eerder-verward-met-wapen-rondliep-was-
altijd-al-een-einzelganger~a5ead5de/ 

https://www.ad.nl/den-haag/neergeschoten-beveiliger-martin-53-van-parnassia-is-overleden-dader-raakte-eerder-wapenvergunning-kwijt~a3d2babe/ 

https://www.gofundme.com/f/held-martin-den-dekker-voor-altijd-in-ons-hart  
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NOS nieuws     14 juli 2021        Nieuws 

Buurt niet verrast door schietpartij bij ggz-instelling 

Buren van de 67-jarige Rijswijker die maandag twee medewerkers van een ggz-instelling neerschoot en 
zichzelf daarna van het leven beroofde, zijn niet verrast door wat er gebeurd is. Ze zeggen dat hij psy-
chische problemen had en niet de juiste hulp kreeg. 

De man had maandag een afspraak bij ggz-instelling Parnassia in Den Haag. Hij liep naar binnen en schoot 
direct om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Twee medewerkers 
raakten gewond, van wie er een gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Het andere 
slachtoffer is na een operatie buiten levensgevaar. 

Incident na incident 

Buurtbewoners van de dader zijn geschrokken maar niet verrast. "Het was wachten tot er weer iets zou 
gebeuren", zeggen omwonenden die anoniem willen blijven tegen Omroep West. 

Een buurtbewoner kreeg in februari in de gaten dat het niet goed met de man ging. Hij dreigde zichzelf 
iets aan te doen met een vuurwapen. "Hij vertelde dat hij het gevoel had dat er niet naar hem geluisterd 
werd en dat hij niet geholpen werd", zegt de buurtbewoner. 112 werd gebeld en de politie kwam in actie, 
maar beter ging het niet. 

Buren hoorden hem daarna regelmatig gillen en schreeuwen. Op andere momenten zat de man urenlang 
in zijn taxi op de parkeerplaats of lag hij op straat en riep dat hij medicijnen had genomen en dood wilde. 
"Het was iedere keer een schreeuw om aandacht", zegt een andere buurtbewoner tegen de regionale 
omroep. 

De buurt denkt dat de schietpartij voorkomen had kunnen worden als de Rijswijker de juiste zorg had 
gekregen. "Hij zei in februari al dat hij wel hulp kreeg, maar niet de hulp die hij nodig had. Hij zei dat hij 
tussen allemaal gekken zat. En hij was niet gek", zegt een buurman. 

Buren wijzen op de omstandigheden waarin de man verkeerde. Hij was ziek en zag mede daardoor zijn 
bedrijf in rook opgaan, zeggen meerdere omwonenden. Ze zeggen ook dat de man tegen hen nooit agres-
sief is geweest. 

"Er zijn meerdere incidenten geweest waarbij hij om hulp schreeuwde. Dan riep hij dat hij zijn leven terug 
wilde. En ondanks dat zat hij toch nog steeds alleen thuis. Hij was vreselijk in de war en ontzettend 
eenzaam." 

Onderzoek 

Bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia zegt tegen de regionale omroep niet te kunnen ingaan op 
individuele gevallen. Hij kan ook niet zeggen of het risico van de schutter eerder gesignaleerd had moeten 
worden omdat de man bekend was bij de instelling. 

"Onze zorgverleners doen elke dag hun best om alles in goede banen te leiden. En gelukkig komen er elke 
dag heel veel dingen aan het licht. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe dit had kunnen gebeuren", zegt 
hij. 

 

 
https://nos.nl/artikel/2389344-buurt-niet-verrast-door-schietpartij-bij-ggz-instelling  
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Medisch Contact     14 juli 2021        Nieuws 

Schutter in ggz-instelling Den Haag kwam op afspraak 

De verdachte van een schietincident van maandag in zorginstelling Parnassia in Den Haag had 
daar op dat moment een afspraak. Twee medewerkers raakten ernstig gewond bij dat incident. 
Woensdag is een van hen, een 53-jarige man uit Rijswijk, aan zijn letsel overleden. 

Volgens Parnassia had de verdachte een reguliere afspraak op de locatie. Hij maakte kort erna een eind 
aan zijn leven. Hij had tot begin dit jaar een wapenvergunning, maar die was ingetrokken na een incident. 

De 53-jarige man werkte als beveiliger bij de instelling. Het andere slachtoffer, een 36-jarige vrouw, ook 
uit Rijswijk, ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Zij is een behandelaar bij Parnassia. 

Rond 11.45 uur maandag kregen hulpdiensten bericht van een geweldsincident aan de Leggelostraat. Daar 
zijn enkele (ambulante) zorgbedrijven van Parnassia Groep gevestigd. Even daarna werd een straat 
verderop een zwaargewonde man gevonden in een auto. Dat was de verdachte van het incident, een 67-
jarige man uit Rijswijk die op de vlucht was geslagen. Hij overleed even later. Volgens de politie heeft de 
verdachte zelf een einde aan zijn leven gemaakt. 

In de auto werd een vuurwapen gevonden, de politie onderzoekt nog hoe de man aan dit wapen kwam. 
Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten, zegt de politie. Die 
vergunning is na een incident in januari ingetrokken. De politie heeft toen zijn wapen en munitie in bewaring 
genomen. Waarom de man ooit een wapenvergunning had wil de politie niet zeggen. ‘Ook dat is onderdeel 
van het onderzoek.’ Nu de man dood is vervalt zijn rechtsvervolging, maar wel gaat de recherche door met 
onderzoek. 

‘Dit geweldsincident heeft grote impact op al onze collega’s en hun familie’, stelt Parnassia op haar website. 
‘Het is afschuwelijk om geconfronteerd te worden met zo’n zware vorm van geweld tegen onze hulpver-
leners. We kunnen en mogen dit nooit accepteren.’ 

In de Haagse gemeenteraad is woensdagochtend een moment stilte in acht genomen. Burgemeester Jan 
van Zanen liet weten: ‘Zojuist heeft de politie gemeld dat een van de getroffenen van het incident aan de 
Leggelostraat dat afgelopen maandag plaatsvond is overleden. Dat is een intens triest bericht. Mijn 
medeleven, en ik weet zeker dat ik ook namens u spreek, gaat uit naar de nabestaanden die nu een groot 
verlies te verwerken hebben. Wij wensen hun sterkte en leven met ze mee.’ 

De Nederlandse ggz, de vereniging van ggz-organisaties, schrijft op haar website: ‘Met ontzetting en grote 
droefenis hebben we kennisgenomen van het overlijden van een van de collega’s bij Parnassia. Het komt 
hard aan dat zorgverleners die zich met hart en ziel inzetten voor de gezondheid van onze cliënten zo 
ongekend hard worden getroffen. De Nederlandse ggz zal zich onverminderd blijven inzetten voor de 
veiligheid van haar medewerkers. Wij wensen de familie, nabestaanden, collega's en andere betrokkenen 
veel sterkte in deze moeilijke tijd.’ 

Met een inzamelingsactie hebben collega's bij Parnassia inmiddels meer dan 14.000 euro opgehaald voor 
de familie van het overleden slachtoffer. ‘Wij zijn collega’s van Martin, een ware held die gisteren bij het 
geweldsincident bij een grote ggz-instelling te Den Haag zijn leven heeft opgeofferd voor onze veiligheid. 
Een echte held in een moeilijke, onzekere tijd. Dag in, dag uit zette hij zich in voor de veiligheid en 
gezondheid van onze patiënten en collega’s in de ggz’, schrijven ze op de website. 

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/schutter-in-ggz-instelling-den-haag-kwam-op-afspraak-.htm  
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Parnassia groep     12 juli 2021        Nieuwsbericht 

Zorgbeveiliger Parnassia overleden door geweldsincident 
Leggelostraat Den Haag 

Op maandag 12 juli jl. heeft voor het middaguur een ernstig geweldsincident plaatsgevonden op 
de locatie van Parnassia Groep aan de Leggelostraat in Den Haag. Op deze locatie zijn verschil-
lende (ambulante) zorgbedrijven van Parnassia Groep gevestigd. 

Bij het geweldsincident zijn twee collega’s, een behandelaar en zorgbeveiliger, ernstig gewond geraakt en 
overgebracht naar het ziekenhuis. Onze 36-jarige behandelaar is na een ingrijpende operatie buiten levens-
gevaar, daar zijn wij dankbaar voor. 

Vanochtend hebben we het intens verdrietige bericht ontvangen dat onze 53-jarige zorgbeveiliger Martin 
aan zijn verwondingen is overleden. Met hart en ziel stond hij voor het welzijn en veiligheid van onze 
collega’s en patiënten. Het is keihard dat hij deze inzet voor anderen met de dood heeft moeten bekopen. 

Het is afschuwelijk om geconfronteerd te worden met zo’n zware vorm van geweld tegen onze hulpver-
leners. Het heeft ons allemaal diep geraakt. We kunnen en mogen dit nooit accepteren. 

Wij zijn in gedachte bij zijn familie, vrienden en naasten die dit onmetelijke verdriet moeten dragen. Wij 
gedenken onze geliefde collega met veel warmte. 

De verdachte van het geweldsincident had een reguliere afspraak op de locatie bij Parnassia en was daarom 
op de locatie aanwezig. Over de exacte toedracht is nog niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar 
en wij kunnen hier nu ook geen verdere informatie over geven. We hopen dat deze daad van extreem 
geweld tegen onze hulpverleners geen weerslag heeft op het beeld van onze patiënten in de ggz. Dit zou 
ingaan tegen alles waar wij en onze getroffen collega’s voor staan. We blijven ons vol overgave voor onze 
patiënten inzetten. 

Dit geweldsincident heeft grote impact op al onze collega’s en hun familie. Parnassia Groep richt zich op 
dit moment op het welzijn van onze eigen collega’s en patiënten en kan op dit moment ook geen verdere 
mededelingen doen. Wij hopen op uw begrip hierin en verzoeken u dit te respecteren. 

Online is er een condoleance register geopend. 

Namens alle collega’s willen we onze dank uitspreken aan alle hulpdiensten die zich over onze collega’s 
hebben ontfermd en ons in het geheel hebben bijgestaan. 

Namens de raad van bestuur Parnassia Groep 
Stephan Valk 

Namens het bestuur van Parnassia 
Jurgen Verbeeck 
Richard Prins 

 

 
https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/1935061/zorgbeveiliger-parnassia-overleden-tgv-geweldsincident-leggelostraat-den-haag 


	AD 15 juli
	NOS nieuws 14 juli 2021
	Medisch Contact
	Parnassia nieuwsbericht



