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Genieten van
de lente

Expert:
OM deed
goed in
Deurne

Hysterie. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verstandig
gehandeld door de handelswijze van het juwelierskoppel uit
Deurne, ruim voordat het politieonderzoek is afgerond, in de
media te bestempelen als zelfverdediging. Dat vindt
rechtspsycholoog Peter van Koppen. In situaties als deze is
het volgens hem wijsheid om massahysterie te voorkomen.
PAGINA 2

Kosten: 55 miljoen Ajax heeft titel
aan wachtgeld
voor het grijpen

De maand maart werd afgesloten met een van de zonnigste en warmste weekenden in maart ooit. De maxima liepen op veel plaatsen op tot 20
graden. Vanaf morgen neemt de bewolking iets toe en zakt de temperatuur, maar het blijft vrij aangenaam lenteweer. / VINCENT JANNINK | ANP
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De politieke aardverschuiving die de
gemeenteraadsverkiezingen met zich
meebrengen, zal 55 miljoen euro aan
wachtgeld gaan kosten. Honderden
wethouders raken werkloos en zijn
totaal niet voorbereid op een leven na
de politiek, zo onderzocht voormalig
CDA-Kamerlid Rendert Algra. Het
netwerk van wethouders blijkt niet
zoveel waard als ze hun invloed kwijt
zijn en weinig meer te bieden hebben. ”Wat moet een bedrijf met een
wethouder?” PAGINA 3

Ajax kan na de overwinning
van gisteren op FC Twente
(3-0) de draaiboeken voor het
kampioensfeest uit de kast
halen. In theorie kan Ajax
over een week voor de
vierde keer op rij de landstitel grijpen. De equipe
van trainer Frank de
Boer gaat dan
op bezoek bij
Vitesse.
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Soufiane B. en een handlanger overvallen juwelier Fred Hund in zijn zaak in
Amsterdam-West. De overval gebeurt op
klaarlichte dag, te midden van omstanders. Vóór het dodelijke schot worden
Fred Hund en zijn broer geschopt en
geslagen door de overvallers, die ervandoor gaan op een scooter. B. krijgt 15
jaar gevangenisstraf opgelegd; de handlanger is nog altijd niet gepakt.

Een juwelier in Nijmegen raakt voor de
rest van zijn leven invalide als hij bij
een overval op zijn zaak in een bouwput
valt. Twee overvallers die verkleed zijn
als bouwvakkers overvallen de juwelier
achter zijn zaak. Het slachtoffer valt
tijdens een worsteling met hen in de 6
meter diepe bouwput, waardoor hij een
dwarslaesie oploopt. De twee overvallers
vluchten op een scooter en zijn nooit
gevonden. Een handlanger wel, hij krijgt
5,5 jaar gevangenisstraf.

Drie Amsterdammers beroven op een
drukke Zaanse Schans juwelierszaak
Royal Diamonds. Tijdens hun vlucht
bedreigen ze vijftien mensen en pakken
ze een bestelbus en een auto af. Twee
van de overvallers raken gewond door
politiekogels. Het drietal wordt veroordeeld tot straffen die oplopen tot zeven
jaar cel.

In zijn zaak aan de Beeklaan in Den
Haag wordt juwelier Ruud Stratmann
doodgeschoten door twee jonge overvallers. Na de overval opent de politie de
jacht op de overvallers en hun chauffeur. Ziya B. wordt een paar dagen later
elders in Den Haag van straat geplukt.
Sandro G. vlucht eerst naar Georgië,
waar hij zich vervolgens bij de autoriteiten meldt. Schutter Sandro G. krijgt
tienjaar cel, Ziya B. moet acht jaar de cel
in. Hun chauffeur wordt uiteindelijk
vrijgesproken.

”Dit is het risico van
het overvallersvak”
Overal. Justitie gaat
voortvarend te werk en
oordeelt snel dat bij het
doodschieten van overvallers
sprake is van noodweer.

Marokkanen

Wilders deelt
sneer uit
Geert Wilders heeft zaterdag
venijnig uitgehaald naar premier
Mark Rutte. Die zei donderdag in
het Jeugdjournaal dat kinderen
niet zullen worden uitgezet. De
premier gaf aan dat hij kinderen
wilde geruststellen na de uitspraken van Wilders over minder
Marokkanen. ”Mark, ga je vandaag de kinderen van juweliers
troosten?”, schreef Wilders zaterdag op Twitter. De premier wilde
zaterdag niet reageren op de
tweet van Wilders.

Aan de Milhezerweg in Deurne kijken
twee inwoners hoofdschuddend naar
de afzetting rond juwelierszaak Goldies. Een cameraman van RTL probeert
op zijn knieën onder het hek een glimp
van de vorige avond overvallen winkel
in het Brabantse dorpje in beeld te
brengen. Een paar meter verderop omzeilt een fotograaf de afzetting door
zijn toestel op een uitschuifbaar statief
enkele meters in de lucht houden.
”Een paar jaar geleden werd Goldies
ook overvallen, en toen kwam het niet
op het nieuws”, moppert een oudere
man over het schouwspel aan de overkant van de straat. ”Nu deze overvallers zijn doodgeschoten staan ze hier
de hele dag te filmen. De politie is ook
al een dag bezig met onderzoek. Maar
het is toch duidelijk wat er is gebeurd?”
Het begrip voor het vrijdag vlak voor
sluitingstijd overvallen echtpaar is
groot in Deurne. ‘Het risico van het
vak’, luidt het oordeel op straat over de
twee overvallers die vrijdag omkwamen bij een poging de winkel te beroven. De politie en het openbaar ministerie gaan er van uit dat de juwelier en
zijn vrouw uit zelfverdediging hebben
gehandeld.
Zaterdagavond zei hoofdofficier van
justitie Bart Nieuwenhuizen op een
persconferentie dat tijdens de overal is
geschoten bij een worsteling. Hierbij
overleden de twee overvallers, van wie
gisteren alleen de identiteit van een 20jarige man uit Eindhoven bekend was.
De politie sluit nog niet uit dat er mogelijk meer daders betrokken waren bij
de overval.
Aanvankelijk deed het verhaal de
ronde dat de vrouw van de juwelier
haar man te hulp was geschoten nadat
zij via een bewakingscamera de over-

Een agent zet een emmer vol bossen bloemen neer bij juwelier Goldies aan de Milhezerweg in Deurne, na de overval met fatale afloop. Voor wie de
bloemen zijn is niet bekend. REMKO DE WAAL | ANP

val zag. ”Ze vertelde laatst dat zij en
haar man het nog altijd moeilijk hadden met een beroving uit 2010”, herinnert een klant in De Koffiewinkel in
het centrum van het dorpje zich. ”Moeten zij nu de gevangenis in omdat ze
zich verweerden?”
De politie verklaarde zaterdagavond
dat het echtpaar gezamenlijk aan het
werk was in hun winkel. In de winkel
werden twee vuurwapens aangetroffen: vermoedelijk één van de overval-

lers en één van het echtpaar. Voor beide was geen vergunning. De vrouw
ging na het schietincident naar huis,
om haar dochter op te zoeken.
De schok dreunde nog geen dag na
het brute incident stevig door in Deurne. Rond de winkel, in een buitenwijk
van het dorp, is het een komen en gaan
van nieuwsgierigen. Maar ook in het
dorpscentrum staan talloze groepjes
inwoners met elkaar te praten over de
schokkende gebeurtenis van de avond

ervoor. ”Misschien hadden ze beter een
pandje in het centrum kunnen huren”,
stelt de eigenares van De Koffiewinkel.
”Dan waren er in ieder geval meer
mensen op straat. Nu waren ze helemaal alleen.”

GRIETEKE
MEERMAN

grieteke.meerman@metronieuws.nl

Verstandig om herrie te dempen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft er
goed aan gedaan om de handelswijze
van het juwelierskoppel uit Deurne,
ruim voordat het politieonderzoek is
afgerond, in de media te bestempelen
als zelfverdediging. Dat vindt rechtspsycholoog Peter van Koppen. In situaties als deze is het volgens hem wijsheid om massahysterie te voorkomen.
„Wat ik me kan voorstellen, is dat
meneer en mevrouw een verhaal vertellen dat zo precies met die camerabeelden strookt, dat er geen serieuze
reden meer is om daaraan te twijfelen”,
aldus Van Koppen. Daarvan uitgaande
was het volgens hem verstandig van
hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuize om een dag na het incident
te stellen dat de twee uit noodweer
hebben gehandeld. ”Op deze manier
kun je de herrie een beetje dempen.”
Er was zaterdagavond in Eindhoven

Rechtspsycholoog

”Heel simpel. Het is een heel
oud juridisch beginsel dat je
jezelf en je spullen mag verdedigen. Ja, en soms loopt het zo
uit de hand, dat de overvaller
doodgaat. Dan had hij maar
een
ander vak moeten kiezen.”
Peter va n Koppe n
nog een demonstratie, bestaande uit
een groep van dertig tot veertig mensen tégen de juweliersvrouw die vrijdag twee overvallers neerschoot. Op
datzelfde moment noemde advocaat
Peter Plasman het in tv-programma
Nieuwsuur ”zeer opmerkelijk” dat het
OM na één dag onderzoek al zo stellig
sprak van noodweer. Hij zei dat ner-

gens uit blijkt dat die zekerheid er is en
dat er nog tal van vragen zijn.
Toen in 2012 jaar een inbreker in
Brabant omkwam bij een vechtpartij
met de bewoners, ontstond er na uitspraken van staatssecretaris Fred Teeven maatschappelijke onrust. Teeven
zei dat hij vond dat de inbreker zelf het
risico had opgezocht. De VVD is al langer voor een milde aanpak van misdaadslachtoffers die van zich afbijten.
Van Koppen ergerde zich aan de discussie die losbrak na de uitspraken van
Teeven. ”De media vielen daar massaal
overheen. Maar doodgaan ís het risico
van het vak van overvaller of inbreker.
Heel simpel. Het is een heel oud juridisch beginsel dat je jezelf en je spullen
mag verdedigen. Ja, en soms loopt het
zo uit de hand, dat de overvaller doodgaat. Dan had hij maar een ander vak
moeten kiezen.” GRIETEKE MEERMAN

Een forensisch medewerker doet onderzoek bij
het pand van juwelier Goldies. /ANP
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Wethouders totaal
niet voorbereid op
carrière na politiek

Inleveren. Veel partijen
hebben zetels verloren
tijdens de afgelopen
verkiezingen. Zij moeten
wethouders inleveren.

De politieke aardverschuiving die de
gemeenteraadsverkiezingen met zich
meebrengt, zal miljoenen aan wachtgeld gaan kosten. Honderden wethouders verliezen hun baan en zijn totaal
niet voorbereid op een leven na de politiek.
Voormalig CDA-Kamerlid Rendert
Algra doet al jarenlang onderzoek naar
de loopbanen van wethouders. Hij
heeft LoopbaanNaPolitiek opgericht
om oud-burgemeesters, Kamerleden
en wethouders te helpen met een carrière na het pluche.
De afgelopen 4 jaar zijn er 700 wethouders vertrokken na een ruzie of
weggestemd met een motie van wantrouwen. ”Daarvan heeft ongeveer de
helft ander werk gevonden”, schat Algra. ”Door de verschuivingen binnen
de partijen na de verkiezingen, zullen
nog eens 600 wethouders het veld moeten ruimen, waarvan tweederde totaal
niet is voorbereid op een nieuwe loopbaan. Een wethouder verdient, afhankelijk van de gemeente waar hij werkzaam is, tussen de 4000 en 6000 euro.
De voormalige wethouders samen, zullen 55 miljoen euro aan wachtgeld
gaan kosten.”
Volgens Algra is het een groot probleem dat wethouders totaal niet zijn
voorbereid op het feit dat ze slechts een
tijdelijke job vervullen. ”Ze zouden het
moeten beseffen, want de doorstroming onder wethouders is erg hoog. Bij
gewone banen is dat het afgelopen jaar

Argus. Extra politieinzet voor
Wilders-aangiftes

Solliciteren
Vanaf dit jaar worden wethouders geconfronteerd met de sollicitatieplicht,
die weinig ruimte overlaat over individuele eisen en wensen.
●

”Het is dus van belang om na het
ontslag direct op zoek te gaan naar
een nieuwe functie, voordat die
sollicitatieplicht van kracht is”, aldus Rendert Algra. Voor ongeveer
90 tot 95 procent van de wethouders is hun politieke carrière een
fulltime-job.

●

De wachtgeldregeling voor versoberd. De maximale duur van de
werkloosheidsuitkering voor expolitici zal voortaan gelijk zijn aan
de duur van een normale werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee
maanden. Dat was vier jaar.

Pieter Hilhorst vertrekt als wethouder uit de
Amsterdamse gemeenteraad. Met hem
verdwijnen er nog 599 wethouders van hun
post. /ANP

tussen de 5 en 8 procent geweest, omdat mensen bang waren te verkassen
door de crisis. Onder wethouders was
de doorstroming boven de 20 procent.
Het zou goed zijn als ze halverwege
hun termijn al nadenken over de volgende stap.”
En toch lijken wethouders totaal
niet bezig met hun nieuwe leven. ”Ze
doen, net als burgemeesters en Kamerleden, niets aan duurzame inzetbaarheid. In het normale bedrijfsleven worden cursussen en opleidingen gevolgd.
Maar een wethouder is een wethouder.
Die stopt en heeft een heel onduidelijk
profiel. Wat moet een bedrijf met een
wethouder?”
Een bijkomend probleem is dat wethouders denken dat ze een heel groot
netwerk hebben, waar ze na hun politieke loopbaan de vruchten van kun-

Den Haag

nen plukken. In de praktijk blijkt dat
vies tegen te vallen. ”Ik noem dat een
haal-netwerk”, zegt Algra. ”Bedrijven
hadden goede contacten met zo’n wethouder, omdat er wat bij hem of haar te
halen viel. Als ze geen wethouder meer
zijn horen ze niets meer van die zogenaamde vrienden, waar ze mee uit eten
en de kroeg in gingen. Die zijn alweer
bezig met contact te leggen met de opvolger.”
Algra is van mening dat de overheid
meer moet investeren in loopbaanplanning voor ex-politici. ”Daarmee
kunnen miljoenen euro’s aan wachtgeld worden bespaard.”

TJERK
DE VRIES

tjerk.de.vries@metronieuws.nl

Alphen aan den Rijn

Bejaarde zwaargewond
na duw van perron

Brand verwoest
boekhandel Alphen

Een 75-jarige vrouw is aan het
begin van de nacht van zaterdag
op zondag op station Den Haag CS
zwaargewond geraakt toen ze
opzettelijk van het perron werd
geduwd. Drie mannen (17 en 18)
zijn aangehouden als verdachten
van zware mishandeling, meldde
de politie. Het drietal had ruzie
gekregen met een man in de Randstadrail. Na dat opstootje renden
de drie weg over het perron. De
vrouw stond blijkbaar in de weg
en een van de mannen duwde
haar. De vrouw viel door de duw
op het spoor. Ze ligt in een ziekenhuis en is nog niet gehoord. AN P

Een grote brand in Alphen aan den
Rijn heeft zaterdag rond middernacht een boekwinkel verwoest.
Het vuur in winkelcentrum De
Herenhof veroorzaakte veel overlast voor omwonenden. Niemand
raakte gewond. Door de brand en
de hevige rookontwikkeling moesten 21 gezinnen van omliggende
woningen snel hun huizen ontvluchten. De brandweer heeft
kunnen voorkomen dat het vuur
oversloeg naar die woningen. Zij
konden tijdelijk terecht in een
nabijgelegen verzorgingstehuis
voor ouderen. De meeste bewoners
konden elders onderdak. AN P
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Nieuwe foto van prins George
Prins William en Kate Middleton hebben een nieuwe familiefoto met de kleine prins George vrijgegeven.
Op het portret houdt Kate haar zoontje vast terwijl hij de hond van de familie aanstaart. Het plaatje is
geschoten door Jason Bell, die ook de officiële fotograaf was tijdens de doop van de kleine prins in
oktober. /EPA

Bewusteloos. Nijmegenaar in
Arnhem tegen hoofd geschopt,
knockout gevonden op straat
gers vonden de jongen rond half vijf ’s
ochtends bewusteloos op straat en
meldden dit bij de politie. Getuigen
vertelden de agenten wat er was gebeurd. Dankzij camerabeelden wisten
agenten de Arnhemmer aan te houden.
De politie is nog op zoek naar de tweede dader. ANP
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Een 18-jarige jongen is zaterdagnacht
in het centrum van Arnhem bewusteloos geschopt. Twee mannen zouden
de jongen hebben geslagen en toen hij
op de grond viel tegen het hoofd hebben geschopt, waardoor de Nijmegenaar buiten westen raakte.
De politie heeft een 20-jarige Arnhemmer aangehouden. Voorbijgan-
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“Hij was een gewone,
rustige buurman”
Ongeloof. In mijn wijk, de
Kortendijk in Roosendaal, is
geschokt gereageerd op de
arrestatie van een buurman
die vermoedelijk
oorlogsmisdrijven op zijn
geweten heeft. ”Het kwam
echt niet in mijn hoofd op
dat hij zoiets zou hebben
gedaan”, aldus een bewoner
van de Barietdijk.

Milutin woont al tien
jaar in Roosendaal
De 41-jarige Milutin woont al tien
jaar in het Brabantse Roosendaal.
Hij werd woensdagavond opgepakt
op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog begin jaren 90. Zijn naam
stond op een speciale lijst van
gezochte oorlogsmisdadigers van
Interpol. Door de Kroatische justitie is Milutin aangeklaagd omdat
hij lid zou zijn geweest van de
Martic Militie, een paramilitaire
groep die dood en verderf zaaide.
Als lid van die militie zou hij in
voormalig Joegoslavië hebben
meegewerkt aan etnische zuivering. Misdaadverslaggever John
van den Heuvel kwam de man per
toeval op het spoor tijdens voorbereidingen op het nieuwe tv-programma ‘Op de vlucht’. METRO

Verkiezingen

Koning Willem-Alexander schiet in de lach bij
een voorronde van een scholierendebat
tijdens zijn bezoek aan het Grondwet Festival
in Den Haag. Het festival werd georganiseerd
door het Nationaal Comite 200 jaar Koninkrijk
ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van
de Nederlandse Grondwet.

PVV

Milutin zou lid zijn geweest van de Martic Militie.

Verrek

“Ik las over een Kroaat die opgepakt was in onze wijk en dacht:
hè, verrek, als dat mijn buurman maar niet is.”
B uur v ro uw A nna ( 7 7)

Een kennis van het gezin kan nauwelijks bevatten dat Milutin een oorlogsmisdadiger is. “Voor zover ik weet
zijn zij Kroatië ontvlucht, omdat hun
dorp totaal is afgebrand”, vertelt ze.
”Zowel hij als zijn vrouw zijn hele lieve, behulpzame mensen. Ik vind het
echt heel erg en kan het me niet voorstellen. Volgens mij staan er veel men-

Val. Opnieuw dodelijk ongeluk
arbeider bij bouw WK-stadions,
dodental loopt op tot zeven
Bij de bouw van het stadion in Sao Paulo voor het wereldkampioenschap
voetbal in Brazilië is opnieuw een arbeider om het leven gekomen. Een
bouwvakker overleefde een val van
ruim 8 meter niet, zo bevestigde een
woordvoerder van het organisatiecomité van de mondiale eindronde gisteren.
Vorig jaar november vielen er ook al
twee doden in het stadion van Sao Paulo. Toen stortte een deel van het dak in,
nadat een hijskraan was omgevallen.
In de Arena Corinthians staat op 12 juni
de openingswedstrijd tussen Brazilië
en Kroatië op het programma. In totaal
staat het aantal dode stadionbouwers
in Brazilië nu op zeven.
Het stadion in Sao Paulo had eigenlijk al in december opgeleverd moeten
zijn, maar door de gedeeltelijke instor-

Schaterlach

Condoleances

”Met groot verdriet sturen wij
onze condoleances naar de
familie en de collega’s.”
FI FA .
Wereldvoetbalbond over nieuwe dode bij stadionbouw
WK

ting in november liep de bouw maanden vertraging op. Daarbij kampte de
bouw met een financieel tekort. Voorzitter Sepp Blatter van de wereldvoetbalbond FIFA beloofde donderdag nog
dat het stadion in Sao Paulo op 15 april
klaar is, zoals gepland.
Ook de nieuwe voetbaltempels in
Cuiaba en Curitiba zijn nog altijd niet
af. ANP

sen op die lijst die er helemaal niet op
horen.”
Sommige bewoners van de Barietdijk vinden het absurd dat hun buurman een oorlogsmisdadiger wordt genoemd. ”Bij dat woord denk ik aan
moorden en verkrachtingen. Ik kan me
haast niet voorstellen dat hij zoiets zou
hebben gedaan”, vertelt een buurman

Twintig jaar cel voor
aanval met zuur op ex

Europese topambtenaren mogen
niet meer dan tien keer zoveel
verdienen dan de laagst betaalde
EU-werknemers, bijvoorbeeld
schoonmakers. Dat stelt Paul Tang,
PvdA-lijsttrekker voor de Europese
verkiezingen, voor. Deze salarisgrens voor topambtenaren in
Brussel komt neer op een brutosalaris van hoogstens 190.000 euro.
De bovenste twee loonschalen
verdwijnen. Verder wil de PvdA dat
allerlei extraatjes geschrapt worden, zoals de huishoudtoelage en
de expattoelage. ANP

Een Italiaanse advocaat die vorig
jaar opdracht gaf voor een aanslag
met zuur op zijn ex-vriendin moet
twintig jaar de cel in. De rechtbank in Pesaro bevond hem schuldig aan onder meer poging tot
moord en stalking. De twee mannen die de aanval uitvoerden
kregen beiden veertien jaar cel.
Het 37-jarige slachtoffer liep door
de aanslag zware verwondingen op
in haar gezicht en moest meerdere
operaties ondergaan. Ze werd in
Italië een symbool voor de strijd
tegen geweld tegen vrouwen. A NP

”Dat werkte, maar dat gaat
op de lange duur niet meer
werken. We moeten de brede volkspartij worden die
we zeggen te zijn.”

MARISSA
VAN LOON

PVV- Ee r s te Kamerl id Ronald Sörensen
vindt dat de PVV een brede volkspartij moet worden,
met afdelingen, een partijbureau en een voorzitter.

reporter.rot@metronieuws.nl
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PvdA: salarisgrens voor
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die niet bij naam genoemd wil worden.
”Ik vraag me af wat hij heeft gedaan.
Natuurlijk is het voor iedereen een
schok, je ziet zoiets niet aankomen. Hij
was een heel gewone, rustige buurman. Niemand had last van hem of van
zijn gezin.”
De directe buurvrouw van Milutin,
Antonia, woont er pas een aantal
maanden en kent haar buurman niet.
”Als je iets doet wat niet mag, dan moet
je natuurlijk gestraft worden. Misschien dacht hij tien jaar geleden, toen
hij hier kwam wonen, dat hij hier een
beter leven zou krijgen. Een betere toekomst voor zijn vrouw en kinderen.”

• 4.3“ Super Amoled display • 8 MP camera • 1,7 GHz
Dual Core processor • 8GB geheugen • 4G toestel
leverbaar in
zwart of wit

Altijd 24 maanden korting
op je abonnement!

DRUK - EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN EN TOT 4 APRIL 2014.

De bewoners van de gemoedelijke
woonwijk in het Brabantse Roosendaal
zijn verbijsterd door het nieuws dat
hun buurman Milutin (41) is opgepakt
wegens oorlogsmisdaden. Anna (77),
die een paar huizen verderop woont,
las het nieuws op internet. “Ik las over
een Kroaat die opgepakt was in onze
wijk en dacht: hè, verrek, als dat mijn
buurman maar niet is. Niet veel later
zag ik zijn foto en wist ik: dat is hem.”
Ook buurvrouw Maria (73) is “ontzettend geschrokken” van het nieuws.
“Vooral dat dit in onze wijk gebeurt,
vind ik ongelooflijk. In onze wijk zijn
we altijd alert, letten we een beetje op
elkaar. Dit had ik niet verwacht.” Maria
wist maar weinig over de man zelf. “Ik
zei hem altijd gedag, maar hij groette
mij nooit. Dan draaide hij zijn hoofd
om of kreeg ik een rare blik. Daar kreeg
ik een raar gevoel bij. Ik was zelfs een
beetje angstig als ik hem zag.” De
vrouw en kinderen van Milutin waren
volgens beide buurvrouwen leuke
mensen die perfect in de buurt passen.
“Zijn vrouw was heel aardig en hun
dochters ook. Ik zou het heel erg vinden als ze hier weg moeten omdat ze
erop aangekeken worden wat Milutin
heeft gedaan”, aldus Maria.

Militie
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Expert luidt noodklok over toename van rugpijn

Ongeveer 2,4 miljoen volwassen Nederlanders
hebben chronische lage rugklachten.

/ COLOURBOX

Ongeveer 2,4 miljoen volwassen Nederlanders kampen met chronische lage rugklachten. Hanneke uit het
Broek, medisch manager van Fysius
Rugexperts, luidt de noodklok. ”Als we
niet snel iets doen, zal het aantal mensen met rugklachten over tien jaar zijn
verdubbeld.”
Om de explosieve groei van het aantal rugpatiënten tegen te gaan, moeten
we onze leefstijl veranderen, benadrukt Uit het Broek. “Nederlanders bewegen steeds minder, waardoor hun
spieren verslappen en ze sneller last
krijgen van hun rug. Veel mensen proberen de pijn vervolgens te verhelpen
door middel van rust. Maar om rugklachten te voorkomen, is het juist
heel belangrijk om verschillende houdingen af te wisselen en voldoende te
bewegen. Als je het rustig opbouwt,

Denken

”Veel Nederlanders denken dat
rugklachten erbij horen.”
H an n e k e u i t h e t B ro e k

train je jouw spieren en kun je de pijn
tegengaan.” Stress, ongezonde voeding
en onvoldoende nachtrust kunnen ook
rugpijn veroorzaken, stelt Uit het
Broek. Verkeerd tillen werkt klachten
eveneens in de hand.
Volgens Uit het Broek houdt rugpijn
vaak lang aan omdat mensen de klachten aanvankelijk niet serieus nemen.
”Veel Nederlanders denken dat rug-

klachten erbij horen. ‘Bijna iedereen
heeft er last van’, hoor ik vaak. Een grote groep accepteert de pijn lange tijd,
zonder hulp te zoeken. Zodoende gaat
het vaak van kwaad tot erger. De meeste patiënten kloppen pas na tien jaar
van pijnklachten voor het eerst bij één
van onze vestigingen aan. Dat is natuurlijk ontzettend laat.”
Volgens Uit het Broek ontbreekt het
in Nederland verder aan voldoende
professionals die zich specialiseren in
rugklachten. ”Als fysiotherapeut heb je
vaak heel veel algemene kennis, die je
ook continu bijschaaft. Maar met deze
enorme rugproblematiek is het juist
belangrijk dat een grote groep zich specifiek gaat richten op kennis over de
wervelkolom. Op die manier kun je
mensen met rugklachten immers het
beste helpen.” MARIEKE VAN DER VOORT

Cijfers

Ongeveer 2,4 miljoen Nederlanders
hebben chronische lage rugklachten, zo
blijkt uit cijfers van het Centrum voor
Preventie- en Zorgonderzoek.
●

Mannen en vrouwen hebben even
vaak last van hun rug. Naar schatting
is 9 procent van alle verzuimdagen
het gevolg van lage rugklachten.

●

Ongeveer 14 procent van de geregistreerde arbeidsongeschikten is arbeidsongeschikt vanwege rug gerelateerde aandoeningen. Lage rugklachten komen in alle lagen van de
bevolking voor. Door onze ‘westerse’ leefstijl en de toenemende vergrijzing, zal het aantal Nederlanders
met rugklachten de komende jaren
naar verwachting alleen maar verder
toenemen.

In kinderziekenhuis bestolen
gezin ontvangt massale steun
Triest. Je 9-jarige zoon
opgenomen met kanker. En
dan in het ziekenhuis
worden beroofd. Dat zet
kwaad bloed in het land.
Het gezin waarvan afgelopen zaterdag
een portemonnee werd gestolen in het
Sophia Kinderziekenhuis heeft steun
gekregen vanuit het hele land. De daders stalen een pinpas en pinden daarmee ruim 1100 euro. Het gezin krijgt
dit bedrag terug nadat er enkele inzamelacties op touw waren gezet.
Nadat een negenjarige jongen vanwege acute kanker met spoed in het
ziekenhuis werd opgenomen, namen
dieven de portemonnee van zijn ouders mee. De Rotterdamse wijkagent
Bas Munne bracht het nieuws over de
trieste gebeurtenis naar buiten via zijn
Twitterpagina. Advocate Simone ten
Haaf las de berichten en besloot direct
een inzamelactie voor het gezin op te
zetten. ”Ik was zo boos dat het nog
geen vijf minuten duurde voordat ik
zeker wist dat ik dit voor deze mensen
wilde betekenen.” De advocate zat vervolgens niet stil en verspreidde de actie
met succes via haar sociale media: ”Ik
deelde de oproep via Facebook, Twitter
en zelfs LinkedIn. Het gestolen bedrag
is inmiddels al opgehaald,” reageert
een vrolijke Ten Haaf, die zelf honderd
euro doneerde. ”Het geld blijft maar
binnenstromen. Nadat het bedrag binnen was, bleven mensen vragen op
welk rekeningnummer ze geld konden
storten.” Ten Haaf gaat met de gevers
overleggen wat er met het overige gedoneerde geld gaat gebeuren.
Wijkagent Wilco Berenschot is een
vriend van de advocate. Ook hij riep
Verkiezingen

26

en 27 mei zijn de dagen waarop Egyptenaren mogen
naar de stembus mogen voor de eerste ronde van de
presidentsverkiezingen. De tweede verkiezingsronde
staat, indien nodig, gepland voor 16 en 17 juni,
maakte de kiescommissie gisteren bekend. Het lijkt
bijna zeker dat voormalig legerleider Abdel Fatah
al-Sisi de presidentsverkiezingen wint. Hij verbood
de Moslimbroederschap na de staatsgreep van vorig
jaar. Het leger heeft sindsdien de touwtjes in Egypte
weer stevig in handen.

Boos

“Ik was zo boos dat het nog
geen vijf minuten duurde voordat ik zeker wist dat ik dit voor
deze mensen wilde betekenen.”
Si m o ne ten H a a f
Advocate

mensen op om hem te volgen en naar
het rekeningnummer te vragen als zij
bereid waren geld te storten voor het
gezin. Berenschot benadrukt dat hij geraakt is door het voorval. ”Het is een
laffe daad en een trieste zaak. Dit raakt
me, zowel als wijkagent als persoon.”
De portemonnee werd even na 16.00
uur uit de jas van een van de ouders gestolen. Niet lang daarna pinden de dieven ruim 1100 euro op Rotterdam Centraal. De jas lag op de kamer van de zieke jongen. Volgens een woordvoerder
van het ziekenhuis is het moeilijk om
dit soort dingen te voorkomen, aangezien niet ieder bezoek in de gaten gehouden kan worden. ”Voor dit soort gevallen wil je het ziekenhuis het liefst
hermetisch afsluiten, maar dat gaat
niet. Overal in het ziekenhuis worden
er wel eens dingen gestolen, maar gezien de situatie van dit gezin is het wel
heel erg ongelukkig."
De insteek van Ten Haaf was om in
ieder geval het gestolen bedrag aan de
ouders te kunnen overhandigen en is
blij dat die missie nu is geslaagd. ”Iedereen denkt dat advocaten een keiharde instelling hebben, maar in dit geval schoten de tranen in mijn ogen.”

TREVOR
WAGENER

Advocate Simone ten Haaf wordt bedolven onder toezeggingen van mensen die hun steun willen betuigen. / VINCENT VAN DORDRECHT

reporter.rot@metronieuws.nl

Internetbankieren

Vliegongeluk

Storing Rabobank
bij overboeken
Rabobank kampte gisteren met
een storing bij het internet- en
mobiel bankieren. Bij klanten die
probeerden geld over te maken,
werd de opdracht niet direct verwerkt. Gebruikers zagen dat de
betalingsopdracht ’openstaand’
was. ”Wij vragen u een opdracht
niet meerdere keren in te zenden.
De boekingen worden anders
meervoudig uitgevoerd”, meldde
de bank op zijn website. Het was
niet bekend hoe lang de storing
zou duren. Ook ING kampte vorige
maand met een storing bij het
internetbankieren. Klanten zagen
bij het overboeken de foutmelding
’Probeer het opnieuw’ en probeerden daarom herhaaldelijk geld
over te maken. ANP

Pyongyang

Deltavlieger stort
neer in Twente

Overboeken bij Rabobank lukt niet direct.
/ LEX VAN LIESHOUT | ANP

Een 57-jarige man uit Enschede is
gistermiddag neergestort tijdens
het deltavliegen. Dat gebeurde bij
het gehucht Bruinehaar in Overijssel aan de grens met Duitsland. De
man is met een ambulance naar
een ziekenhuis gebracht. Het is
niet bekend hoe ernstig hij gewond is, maar hij was volgens de
politie wel aanspreekbaar. Het is
nog niet duidelijk wat er precies is
misgegaan. De man heeft zijn
noodparachute gebruikt. ”Die
parachute krijg je niet open als je
maar 2 meter boven de lucht bent,
maar ik weet niet hoe hoog hij
vloog toen het misging”, aldus een
politiewoordvoerster. De afdeling
luchtvaart doet nader onderzoek,
meldde de politie op Twitter. AN P

”Noord-Korea overweegt
een nieuwe vorm van nucleaire test. Als reactie op de
recente bedreiging van de
internationale vrede en veiligheid worden passende
stappen ondernomen.”
Ve rkl a r ing No o rd - Korea
Dreigende taal regime Kim Jong-Un na veroordeling
Verenigde Naties over nieuwe raketlanceringen.
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Column

SASKIA
MULDER
ALS DOORGEWINTERDE FORENS ZIT SASKIA
MULDER DAGELIJKS RUIM 1,5 UUR IN DE
TREIN. HEERLIJK VINDT ZE DAT. BOEKJE
LEZEN, MUZIEKJE LUISTEREN, NAAR BUITEN
STAREN EN VOORAL.... MENSEN KIJKEN. KIJK
MET HAAR MEE IN VANDAAG IN DE TREIN.

VANDAAG
IN DE TREIN
Vandaag in de trein schoot dit uitzicht
aan me voorbij en dacht ik: wat wonen we toch in een prachtig landje
met z’n allen…

Een Turkse vrouw brengt haar stem uit in Istanbul. / TOLGA BOZOGLU | EPA

Doden bij cruciale
Turkse verkiezingen
Crisis

Nibud: fors meer
vragen over schulden
Dat het in 2013 crisis was voor veel
Nederlanders, was goed te merken
aan het aantal vragen over schulden dat het Nibud in dat jaar
kreeg. Via mail en telefoon kwamen er 40 procent meer vragen
binnen over het voorkomen en
wegwerken van schulden dan in
2012. Dat heeft het Nibud zaterdag
gemeld. Volgens de budgetvoorlichter zijn steeds meer mensen
actief bezig met het regelen van
hun financiën en hebben ze steeds
meer behoefte aan onafhankelijke
informatie daarover. In totaal
behandelde het Nibud 8500 vragen
van consumenten, 10 procent
meer dan het jaar ervoor. A NP
Gevangen

”Ofwel er is een overeenkomst of de onderhandelingen barsten. In ieder geval
zal er geen overeenkomst
komen zonder dat Israël
daar direct baat bij heeft.”
D e Isra ë l i sche premi er Be nj a mi n N et a ny ah u
Israël weigert om, zoals gepland, Palestijnse
gevangenen vrij te laten als Palestina niet bereid is
tot concessies.

Winnaar. De Turkse premier
Erdogan lijkt met zijn
AK-partij de grote winnaar
van de lokale verkiezingen.
Gezien het groeiende verzet
tegen hem, kan hij deze zege
heel goed gebruiken.
De AK-partij van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan lijkt de grote winnaar te worden bij de Turkse lokale verkiezingen van gisteren. Dat blijkt uit
eerste tellingen na sluiting van de
stembureaus. Met bijna 12 procent van
de stemmen geteld heeft de partij van
Erdogan landelijk gezien bijna 44 procent van de stemmen gekregen.
In de grote steden is het een nek-aannekrace tussen de AK-partij en oppositiepartij CHP. Die laatste ligt in de westelijke stad Izmir en in de hoofdstad
Ankara nipt aan kop, terwijl de AK-partij in Istanbul net iets voor ligt.

YouTube en Twitter
ook al het sociale medium Twitter
blokkeren, omdat daar berichten op
verschenen die Ankara niet zinden.
Premier Erdogan verklaarde dat hij
Twitter zou ’uitroeien’.

De Turkse autoriteiten hebben vorige
week donderdag de toegang tot videowebsite YouTube geblokkeerd.
●

●

De aanleiding is een uitgelekte opname van een bespreking over de burgeroorlog in buurland Syrië, meldde
Hürriyet. Onder anderen de minister
van Buitenlandse Zaken, de hoogste
generaal van het leger en een topman
van de veiligheidsdienst zouden daarbij aanwezig zijn geweest.

●

”Het kan me niet schelen wat de internationale gemeenschap zegt. Zij zullen de kracht van de Turkse republiek
zien.” Volgens de autoriteiten had
Twitter diverse bevelen om links te
verwijderen genegeerd en zat er dus
niets anders op.

De Turkse regering liet vorige week

De verkiezingen worden gezien als
cruciale test voor Erdogan, die onder
vuur ligt door onder meer corruptieschandalen. Zijn AK-partij won de parlementsverkiezingen in 2011 met bijna
50 procent van de stemmen. Bij de lokale verkiezingen in 2009 wist Erdogans partij een kleine 39 procent van
de stemmers te overtuigen.
Zeker acht mensen zijn gisteren in

door geweld om het leven gekomen tijdens de lokale verkiezingen. De onlusten braken uit tussen aanhangers van
de kandidaten. In het zuidelijke dorp
Yuvacik kwamen zes mensen om het
leven door een vuurgevecht tussen
twee families.
Twee mensen kwamen om tijdens
een schietpartij tussen familieleden
van kandidaten in het dorp Golbasi. El-

ders verliepen de verkiezingen overwegend vreedzaam, hoewel her en der
mensen slaags raakten.
Ruim 52 miljoen mensen mochten
hun stem uitbrengen bij meer dan
177.000 stembureaus.
Erdogans imago en dat van zijn AKpartij is de afgelopen maanden aangetast door corruptieschandalen. AN P

Tweede Kamer. D66 blijft het
goed doen in peilingen, PVV
stijgt een zetel, PvdA verliest

Motorclub. Brand bij clubhuis
Bandidos Heerhugowaard lijkt
aangestoken, meldt politie

D66 is verder gestegen in de wekelijke
peiling van Maurice de Hond en is nu
de grootste partij. De partij van voorman Alexander Pechtold krijgt er twee
zetels bij en komt zo uit op 25 zetels in
de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn. Voor het laatst scoorde D66 boven de 25 zetels in het najaar
van 2011.
Na het verlies van vorige week stijgt
de PVV met een zetel naar 23 en is daarmee de tweede partij van het land. Vorige week verloor de PVV vijf zetels na
een golf van negatieve reacties op de
Marokkanen-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders.
VVD en CDA blijven beide staan op
21 zetels. De PvdA daalt met twee zetels
naar 11, dichtbij de laagste score ooit
van 10 zetels (september 2013).
Bij de andere partijen veranderde er
weinig. De SP verliest 1 zetel en zakt
daarmee naar 22. Bij de ChristenUnie

Bij het clubhuis van de motorclub
Bandidos in Heerhugowaard, van het
nieuwe chapter Alkmaar, heeft brand
gewoed in de nacht van vrijdag op
zaterdag. Volgens de politie lijkt het
erop dat de brand is aangestoken. Er
zouden pallets tegen het pand zijn
gezet en in brand gestoken. Over de
schade is nog niets bekend.
Het clubhuis, dat op een bedrijventerrein ligt, wordt sinds vrijdagmiddag niet meer bewaakt door de politie
maar alleen door een camera. Dat
blijft zo, aldus de politie.
De burgemeester van Heerhugowaard zei eerder dat hij niet bang is
voor onrust zoals die in Limburg rond
de Bandidos is ontstaan. Daar werd
tot twee keer toe een aanslag gepleegd in Nieuwstadt op het huis van
Harrie Ramakers, de president van
het Limburgse chapter van de motorclub. A NP

Zetels

25

zetels in de Tweede Kamer zou D66 scoren als er nu
verkiezingen zouden zijn. Voor het laatst scoorde D66
boven de 25 zetels in het najaar van 2011.

(7), GroenLinks (6), SGP (4), PvdD (4),
50Plus (5) en PiratenPartij (1) veranderde er niets. A NP

Politie doet onderzoek bij het clubhuis. / ANP
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Mogelijk geld
teruggestort na
isoleren woning

Btw. Er is veel discussie over
de kosten van
woningisolatie. Een eerder
besluit over een hoger
btw-tarief is niet zo zeker
meer.

Boos

”Dat er nu ineens hogere tarieven gelden, heeft dan ook al
heel wat boze klanten opgeleverd.”
Ton W i llem sen
Werknemer SBVN

Woningeigenaren kunnen mogelijk
geld terug gaan eisen na het isoleren
van hun huis. Sinds januari geldt een
hoger btw-tarief, van 21 procent, maar
dat tarief staat nu op losse schroeven.
De Stichting Belangenbehartiging
Vloerisolatie Nederland (SBVN) heeft
protest aangetekend tegen een eerder
besluit van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën om het btw-tarief
voor isolatiemateriaal per 1 januari van
6 naar 21 procent te verhogen.
”Een vreemd besluit”, vindt Ton Willemsen van SBVN. ”Het isoleren van
woningen is goed voor het milieu. Dat
zou je niet extra moeten belasten.”
De stichting heeft contact gezocht
met het ministerie van Financiën om
in ieder geval de ingangsdatum voor
het hogere tarief naar 30 september te
verplaatsen, zodat er deze zomer nog
met goedkoper materiaal gewerkt kan
worden om de woningen winterklaar
te maken. Het ministerie heeft volgens
SBVN toegezegd de beslissing van Wiebes in heroverweging te nemen. Een latere ingangsdatum voor het hogere tarief zou goed nieuws zijn voor alle woningeigenaren die onlangs hun huis
hebben geïsoleerd. ”Wij raden die
mensen aan om dan het verschil in btw
terug te vragen”, zegt Willemsen.
Rond de woningisolatie bestaat al
lange tijd veel onduidelijkheid. Op 19
december vorig jaar stelde de Rijks-

voorlichtingsdienst nog op haar website dat de 6 procent btw regeling voor
isolatie ongewijzigd zou voortduren
tot eind 2014. Daarbij werd verwezen
naar de site van de Belastingdienst
waar de regeling wordt uitgelegd en
waar inderdaad geen wijziging op dit
punt stond aangekondigd.
Andere wijzigingen die per 1 januari
in zouden gaan, werden wel al duidelijk aangekondigd. Medewerkers van
de Belastingtelefoon bevestigden volgens SBVN dat er geen wijziging stond
aan te komen, zoals ook medewerkers
van de Belastingdienst tijdens informatiebijeenkomsten voor ondernemers
in het land beweren.
Op 19 december 2013 hadden ondernemers in de isolatiesector en hun
klanten dus alle reden om aan te nemen dat de bestaande regeling dit jaar
zou worden gecontinueerd. ”Zij zijn
overeenkomsten met elkaar aangegaan op basis van de toen geldende
btw-regeling op woningisolatie”, zegt
Willemsen. ”Dat er nu ineens hogere
tarieven gelden, heeft dan ook al heel
wat boze klanten opgeleverd. Vreemd
is ook dat Wiebes steeds andere redenen aangeeft, waarom het tarief hoger
moet.”

TJERK
DE VRIES

tjerk.de.vries@metronieuws.nl

ONLINE EXECUTIEVEILINGEN
conform ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Twistveldweg 4, Nijverdal

Vrijstaande woning met garage / bijgebouw

1 mei 2014 - 9.15 uur

Notaris: M.J.A. Laenen • DLA Piper Nederland N.V.
Amsterdam • 020 - 541 92 74

Hoofdstraat 26, Gorssel

Hotel Restaurant De Roskam

1 mei 2014 - 9.30 uur

Notaris: mr. M.J.A. Laenen • DLA Piper Nederland N.V.
Amsterdam • 020 - 541 96 38

Tinweg 6, Heerenveen

Bedrijfsgebouw met parkeerplaats

1 mei 2014 - 10.00 uur

Notaris: M.J.A. Laenen • DLA Piper Nederland N.V.
Amsterdam • 020 - 541 96 38

Eenspan 10-G, Zeewolde
Bedrijfsruimte

1 mei 2014 - 10.30 uur

Notaris: mr. M.J.A. Laenen • DLA Piper Nederland N.V.
Amsterdam • 020 - 541 92 74

Chrysantenweg nabij 8, 33 & 37, Bleiswijk

Glastuinbouwbedrijven

1 mei 2014 - 11.15 uur

Notaris: mr. M.R.H. Krans • Van der Stap Notarissen
Rotterdam • 088 - 188 00 16

Rustenburgerweg 12, Ursem
Woning met grasland

1 mei 2014 - 13.30 uur

Notaris: mr. I.M.B. Balvert • CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht • 030 - 212 12 67

Kadedijk 85, Fijnaart

Bedrijfswoning met kantoorruimte

1 mei 2014 - 14.30 uur

Notaris: mr. I.M.B. Balvert • CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht • 030 - 212 12 67

Hoefslag bij nr. 4, Pijnacker

Glasopstanden, bedrijfsgebouw & percelen grond

1 mei 2014 - 15.00 uur

Notaris: mr. I.M.B. Balvert • CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht • 030 - 212 12 67
Het isoleren van een woning. Hoe duur is dat nu eigenlijk?

Litserstraat 90, Den Dungen

/ANP

Populair. Stormloop op
kaartjes voor lezing van
wetenschapper Hawking
Wie op 23 mei naar een lezing van de
wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking wil in het Beatrixtheater
in Utrecht moet nog even in spanning
zitten. De start van de kaartverkoop zaterdagochtend leidde tot een stormloop op de website van de organisatie
waardoor deze direct plat kwam te liggen. Daardoor konden geen kaarten
verkocht worden.
Dat meldde een student van studievereniging A-Eskwadraat, die de lezing
organiseert. De kaartverkoop is uitgesteld tot donderdagavond 20.00 uur.
”We zullen maatregelen nemen om te
zorgen dat de website de capaciteit dan
wel aankan”, aldus de student.
De Britse wetenschapper verzorgt in
het Beatrixtheater de openingsspeech
van Plancks, de eerste internationale
theoretische natuurkundewedstrijd
voor studenten. In het theater kunnen
ongeveer 1400 mensen terecht, de
meeste plekken gaan naar deelnemers
aan de wedstrijd, andere studenten en
genodigden.

Capaciteit

”We zullen maatregelen nemen om te zorgen dat de website de capaciteit dan wel aankan.”
Woo rd vo erd er

Hawking is een opvallende verschijning. Niet alleen door zijn baanbrekende wetenschappelijke werk op het gebied van zwarte gaten, het heelal en
kosmologie, maar ook omdat hij door
de ziekte ALS aan een rolstoel gekluisterd is en praat via een spraakcomputer omdat zijn stembanden niet meer
werken. Het is nog niet helemaal duidelijk waar hij over gaat spreken in
Utrecht, maar de organisatie denkt dat
het waarschijnlijk zijn visie is op het
ontstaan en de ontwikkeling van het
heelal en de consequenties daarvan
voor de moderne wetenschap. A NP

Woonhuis met bedrijfshal

1 mei 2014 - 16.15 uur

Notaris: mr. F. Stroucken • CMS Derks Star Busmann N.V.
Amsterdam • 020 - 301 63 37

Zwethlaan 30, Honselerdijk

Perceel grond met warenhuis en woonhuis

1 mei 2014 - 16.30 uur

Notaris: mr. I.M.B. Balvert • CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht • 030 - 212 12 67

De kring 14, Klazienaveen

Tuinbouwgrond, bedrijfsruimte en -woning

1 mei 2014 - 16.45 uur

Notaris: mr. I.M.B. Balvert • CMS Derks Star Busmann N.V.
Utrecht • 030 - 212 12 67

Onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen voor de veilingen kunnen tot en met 16 april 2014 worden
ingediend bij de notaris. Veilingvoorwaarden liggen vanaf acht dagen voor de veiling ter inzage bij de
notaris. Bieden kan via internet en via computers in de veilingzaal: Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort.
Meer info over de veiling en objecten: www.bog-auctions.com.
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De vrouw van de juwelier in Deurne moet vervolgd worden wegens het schietincident.

Lezersolumn

SHARON
LEERDAM

“Zeker, maar de
rechter moet meewegen dat de tolerantiegrens is bereikt. Op actie gaat
nu reactie volgen.”

COLUMNIST

M aar ten D o r t m o n d

IK MIS JE
VANDAAG
Ongeveer twee jaar geleden werd jij uit mijn leven gerukt. Met een kater van
het verdriet dat ik wegdronk stond ik in een roes toe te kijken hoe die laatste
fatale injectie jou wegnam. Met als laatste woorden: ’oh ik voel het, daar ga ik’
vloog al het leven uit je.
Met een net overleden vader in mijn armen zat ik op de bankleuning. In de
war en volgens mij niet eens daar. Dankbaar voor het feit dat we zo warm en
liefdevol afscheid mochten nemen. Tot het besef insloeg, jij was er niet meer.
Verdoofd liep ik de kamer uit, weg van de bank die nooit meer dezelfde zou
zijn. Een ingedeukte plek, die nooit meer door jou opgevuld zou worden. Gebruld heb ik, huilen kan ik het niet eens noemen. Een minuut, langer duurde
het niet. Ik denk dat ik die avond twintig keer op je geproost heb, minstens. Na
twintig bier besloot ik de stad in te gaan, dansen helpt altijd. Totaal in mijn
element werd ik door verschillende
mensen aangesproken, dat het zo
Twintig
knap en sterk was dat ik nu alweer de
stad in ging. Ik begreep er niet zo veel
”Ik denk dat ik die avond twin- van, ik had gewoon zin om te dansen,
wat is daar nu knap aan? Een gevoel
tig keer op je geproost heb,
van schaamte overviel me, kon dat
minstens. Na twintig bier benog niet? Wat zijn de regels eigenlijk,
had ik thuis moeten zitten huilen?
sloot ik de stad in te gaan,
Na een week waren de ’complidansen helpt altijd.”
mentjes’ over, alles was weer zoals
het was, voor de rest van de wereld,
Sha ro n Le e rd a m
voor mij niet. Maar met kerst, Vaderdag, of je verjaardag, komt standaard
de vraag, die voor de mensen die hem
stellen retorisch is: ’het is nu zeker wel extra moeilijk voor jullie, zo zonder je
vader’. Ik weet altijd wel het fatsoen te tonen om te antwoorden met: ’nou, dat
valt eigenlijk wel mee’ terwijl ik diep van binnen wil vertellen hoe dom deze
vraag is. Extra moeilijk? Nee, het is elke dag extra moeilijk, ik mis je elke dag
aan tafel, niet alleen met kerst. Ik wil elke dag cadeautjes voor je kunnen
halen, niet alleen op Vaderdag. Ik miste je gisteren, omdat ik graag wat hulp
had gehad bij het plakken van mijn band. Ik mis je vandaag, omdat ik dit zo
graag niet had willen schrijven. Ik mis je morgen, niet omdat het kerst is, maar
omdat ik weer een dag zonder jou moet zien te overbruggen.

Ram | 21/3 - 19/4

Vraag eerst de raad van een goede
vriend(in), voordat je begint met de uitvoering van je plannen. Je kunt belangrijke informatie verkrijgen.

Stier | 20/4 - 20/5

Het lijkt wel of jouw geld vandaag vleugels heeft. Het is al weer op voor je er erg in
hebt. Dus hand op de knip, want het is geen
goede tijd voor grote uitgaven.

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Je bent niet gewend hulp te aanvaarden
van anderen. Als een vriend zijn hulp aanbiedt, weiger dan niet. Het geeft een goed gevoel een ander te helpen en bovendien kun jij
wel wat hulp gebruiken.

Kreeft | 21/6 - 22/7

Wees niet zo stoer! Iedereen begrijpt
dat het moeilijk is. Het is niet erg om toe te
geven dat het even allemaal niet zo goed
loopt. Je komt er wel overheen, met een beetje geduld en hulp van vrienden.

Leeuw | 23/7 - 22/8

Jij dramatiseert alles en overdrijft vreselijk. Ook op het werk ben je overdreven zorgvuldig en voorzichtig. Dat kan helemaal verkeerd uitpakken. De mensen in je omgeving
kunnen hier niet tegen.

Maagd | 23/8 - 22/9

Jij geeft momenteel geld uit als water.
Dat gaat niet goed. Zelfs al heb je een goed
salaris, alles raakt een keer op. Gelukkig gaat
het op het werk heel goed en is een salarisverhoging niet uitgesloten.

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Jij bent zo vol van je eigen plannen en
jouw enthousiasme werkt absoluut aanstekelijk. Daardoor heb je geen enkel probleem de
nodige partner(s) te vinden voor de uitvoering van je plannen.

Schorpioen | 23/10 - 21/11

@elinewilhelmus
Goed idee, sproeisysteem
aanzetten boven mensen die
praten in een stilte-coupe.
#treinleven
@Semx11
NS moet bordjes bij elke
treindeur zetten waarop
staat: “Pas klikken als het
licht groen is.” Dat bespaart
een hoop frustatie #treinleven
@noudsch
“Papa, ik ben mijn horloge
vergeten.” “Had je een horloge dan? Je kan niet eens klokkijken!” #treinleven
@Noussie
Even een bammetje onderweg naar het Grondwetfestival #treinleven
Ook meedoen? Stuur ons jouw belevenissen
(tekst en foto’s) in de trein via Twitter voorzien van #treinleven.

Bepaal zelf de inhoud
van je leven
Zit de heer Romani nou werkelijk
te klagen dat de horoscoop van
zijn vrouw niet klopt? Wat een
onwerkelijke brief was dat, zeg.
Beste lezer, neem zo’n horoscoop
alsjeblieft nooit meer serieus, laat
je gezond verstand gelden en
bepaal zelf de inhoud van je leven.

KNVB kiest voor
oud en volgevreten

Doodzonde dat de KNVB met
bondscoach Guus Hiddink voor
zekerheid kiest en kandidaat
Ronald Koeman afdankt. Want
Guus heeft het eigenlijk wel gezien
en wil nog een laatste kunstje
doen, om daarna lekker van zijn
verdiende centen te gaan genieten.
Terwijl Koeman bij Feyenoord
heeft aangetoond dat hij met
beperkte middelen een echt team
kan opbouwen en de jeugdige
Snippers

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Jij hebt een sterk gevoel van onzekerheid omdat je denkt dat je partner niet eerlijk
tegen je is. Worden jouw gevoelens werkelijk
niet beantwoord? Praat erover met je partner.

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Jij bent intellectueel in topvorm deze
dag. Je slimme opmerkingen verbazen vriend
en vijand en natuurlijk groeit je zelfvertrouwen zienderogen als jij merkt hoe je omgeving op jou reageert.

Vissen | 20/2 - 20/3

Ga maar eens een dagje op de bank liggen met een boek. Jij bent daar vandaag aan
toe en bovendien in staat zeer veel te leren.
Kies dus het juiste boek.

@NOESSIE

Horoscoop

De situatie is er helemaal naar om jouw
kennis eens flink op te frissen. Maak daar dus
gebruik van. Zo’n gelegenheid laten schieten
is erg dom. Je zult er sneller gemak van hebben dan je denkt.

Jij krijgt op het werk de steun die je verdient. Daardoor groeit je zelfvertrouwen
enorm en daarmee ook de kansen op een flinke promotie. Nog even geduld, het zal niet
lang meer duren.

E r i k Wes td ijk

Jouw tweet hier? Twitter mee via #treinleven

Bondscoach

Horoscoop

“Nee, gewapend
een juwelier binnen
vallen betekent dat
je bereid ben om je
wapen te gebruiken.
Dan moet je niet
klagen als je wordt
neergeschoten.”
Fra nk Ma nen

E NZ O LI M A

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een
foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

“Zeker niet! Het is
harstikke terecht dat
zij opkomen voor
hun eigendommen.
En als crimineel is
dat je risico.”

Mother Goose & Grimm

spelers beter maakt. Ronald barst
nog van de ambitie en is na zijn
trainerservaring in binnen- en
buitenland ook toe aan het bondscoachschap. Helaas kiest de KNVB
voor oud en volgevreten in plaats
van elan en ambitie! BAS OVERMARS
Bereik

De risicoloze
samenleving bestaat niet
Met stijgende verbazing heb ik
vandaag het artikel gelezen over
de bereikbaarheid van 112. Het is
in essentie een pleidooi voor een
risicoloze samenleving. Een samenleving waar de overheid maar
alles (lees: á-l-l-e-s) moet oplossen.
De telefonische dekkingsgraad in
Nederland is waarschijnlijk een
van de hoogste ter wereld. De paar
spots waar geen bereik is, zijn
zeldzaam. Vaak zijn het ook plekken waar je het kan verwachten:
diep in de bossen, midden op het
IJsselmeer, in je eigen kelder, op
een druk festival, in een ondergrondse parkeergarage… Moet de

overheid op al die plekken gaan
zorgen voor goed bereik? Als je
diep de bossen ingaat, als je de zee
of het IJsselmeer opgaat, als je een
garage inrijdt: dan weet je toch
dat er een kans bestaat dat je geen
bereik hebt. Als je daar “bang”
voor bent, ga dan dat bos niet in.
Vermijd drukke festivals. Stap
nooit in een lift.Tien jaar geleden
hadden we nog amper ergens
bereik. Maar nu moet het plots
overal, is het “onacceptabel” en
“schandalig” als het niet zo is en
moet de overheid het maar weer
fixen. Idioterie. De risicoloze
samenleving bestaat niet, deal
with it. P . VAN STEEN

Ook in Metro? Stuur je brief van
maximaal honderd woorden per
e-mail naar brieven@metronieuws.nl.
Geef je volledige naam en adres op.
De redactie behoudt zich het recht
voor brieven in te korten.
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Providers in gesprek om
bereikbaarheid van 112
Masten. Providers KPN en
Vodafone willen graag in
gesprek met het ministerie
van Economische Zaken om
de bereikbaarheid van 112 te
vergroten.
Het ministerie van Economische Zaken wil met mobiele providers in gesprek om te kijken hoe de bereikbaarheid verbeterd kan worden. Dat is een
reactie op verschillende ongelukken in
Winterswijk waarbij het vrijwel onmogelijk was om het alarmnummer 112 te
bellen, waarover Metro vrijdag berichtte. Vodafone is al bezig om het 2G- en
3G-netwerk te verbeteren. ”We gaan
het komende jaar een kleine duizend
antennes bijbouwen en dat zal ook bijdragen aan de verbeterde bereikbaarheid van 112”, vertelt Richard Mes.
Marleen Tijsterman-Tervoert vertelde eerder aan Metro dat ze een gewonde man in het bos in Winterswijk vond,
maar door het slechte bereik niet in
staat was 112 te bellen. Ze wil dat er een
nieuwe zendmast in de buurt geplaatst
wordt die een beter mobiel bereik mogelijk maakt: ”Het kan toch niet zo zijn
dat commercie voor de veiligheid van
de mens gaat?” KPN laat weten geen
wettelijke plicht te hebben om een 100
procent dekkingsgraad te bieden. ”Wij

aat, die de
per wist te strikken,Britse wetenscha
”best wel eens hard verwacht dat h
kan lopen” met d
kaartjes. ”Sinds bekend
is dat hij kom
spreken hebben
we
ties gekregen van al heel veel rea
mensen die er do
graag bij willen zijn”,
aldus een van d
studenten.
Hawking verzorgt
speech van PLANCKS de openings
nationale theoretis , de eerste inter
che natuurkunde
wedstrijd voor studenten
. In het theater kunnen ongeveer
1400 mensen terecht, de meeste
deelnemers aan plekken gaan naar
de wedstrijd, andere
studenten en genodigd
en. Voor ’buitenstaanders’ zijn
ten beschikbaar ongeveer 500 kaaren
terdagochtend te deze zijn vanaf zavorig bezoek van koop. ”Tijdens een
Hawking in Leuven

Schade. Frans
vermeende minro
15.000 euro betan

MARLEEN
TIJSTERMAN

Je loopt in het bos en
eruit. Je belt 112, geentreft een man aan met een hoofdwond.
Het bloed spuit
bereik! Het overkwam
Winterswijk hebben
Marleen Tijsterman-Terv
bellers vaak geen bereik,
dus ook geen 112. Onacceoert. In
ptabel.

GEEN GEHOOR BIJ
112

beurde er precies?
medewerker viel
met
p een boomstronk. zijn
rme hoofdwond, Hij had
een
eding. Toen ik hem slagaderaantrof
bloed meters ver.
Ik pakte
efoon om 112 te
bellen, maar
oodse stilte. Ik heb
gezet, dat moet bij de man
een slagbloeding en ben
achteruit
ereik gaan zoeken.
Zo kon ik
och in de gaten houden
en
toe rennen als er
iets
indelijk had ik een mis
kon ik de ambulancstreepje
eft het uiteindelijk e belgered.
enige incident?
en geleden heeft
mijn
zelfs iemand dood
het bos. Een jager aangewas daar
ndelen en heeft
ter
lstand gekregen. plekke
Mishij al niet meer te
2 altijd bereikbaa redden,
r is
soort ongelukken
niet te
bang om alleen
het bos
bang aangelegd
en ga
mijn hond het bos
in,
wel altijd weten
wanur uit ga Ik vre

Onderzoek

Ministerie bekijkt
112-bereikbaarheid

Het ministerie van
Veiligheid en het Justitie en
ministerie van
Economische Zaken
bekijken de
problemen die er
zijn met het
mobiele bereik in
Winterswijk.
”Het is heel vervelend
dat 112 niet
bereikbaar is, want
lijk heel belangrij het is natuurk dat het noodnummer overal werkt”,
zegt Lodewijk Hekking van
Justitie en Veiligheid. Hij legt uit
er
aan te kunnen doenniet direct iets
omdat er geen
wetten zijn die bepalen
dat providers moeten zorgen
voor 100
procent deking.
”Dit is een absoluut schrijnend geval”,
vindt Jeroen Beekman, woordvoe
rder van
het ministerie van
Economische
Zaken. Hij gaat dieper
in de zaak
duiken om uit te
vinden
tueel aan de bereikbaa wat evenrheid van
112 gedaan kan worden.

Kan er iets gedaan
worden aan
deze situatie?
De oplossing is simpel

Bloeding

”Ik heb de man rechtop
dat moet bij een slagadegezet,
bloeding en ben achteru rlijke
pend bereik gaan zoeken.it loZo
kon ik de man toch
houden en naar hemin de gaten
toe rennen als er iets mis ging”.

Roddelblad Closer
actrice Julie Gayet moet de Franse
ding van 15.000 een schadevergoeeuro betalen. Het
blad heeft Gayets
privacy geschonden door foto’s te
volgens het blad publiceren die
aantoonden dat
ze
een affaire had met
president François Hollande, oordeeld
gisteren. De schadeve e de rechter
lager uit dan Gayet rgoeding valt
wilde 50.000 euro (41) had geëist. Zij
zien. Het blad zal
weinig moeite hebben
vergoeding te betalen. om de schadeHet gewraakte
nummer verkocht
uitstekend: er
gingen 610.000 exemplar
en over de
toonbank. Normaal
middeld ongeveer zijn dat er geen Gayet hebben 330.000. Hollande
hun relatie nooit
bevestigd, maar
ook niet ontkend.
Act
ANP

hun

Toezicht

Spies gaat giften aan
partijen controleren

Oud-minister van
Binnenlandse
Zaken Liesbeth Spies
aan de slag gegaan is gisteren
missie van toezicht met haar Compolitieke partijen. financiën
bestaat verder uit De commissie
de
den Ewout Irrgang oud-kamerleSinds 1 mei vorig en Ed Anker.
jaar is de nieuwe
wet Financiering
politieke partijen
van kracht en genoemd
drietal
gaat de uitvoerin
g
houden. Anoniem in de gaten
e
partijen zijn slechts giften aan
mogelijk. Hogere tot 1000 euro
giften
geregistreerd worden. moeten
ANP

Marleen Tijsterman
-Ter voer t
Getuige ongelukken
Winterswijk

W

”Het is heel lastig om 100 procent dekking te garanderen,
helemaal in de grensregio’s zit
Vodafone vast aan de Europese
wetgeving.”
R i c h ard M e s ,
w o o rdvo e rde r E co n o m i s c h e Z ak e n

OM
te
Teg
vro
en t
ma
baar
Dez
hoge
in Le
(49) k
24 ja
pogin
schoo
vrien
stapte
dood

heeft een dekkings
procent en in het graad van 99
gebied in Winterswijk is het netwerk
Ook de andere twee niet toereikend.
mobile en Vodafone providers, T, hebben daar
geen dekking. Omdat
Winterswijk
zo dun bevolkt is
heeft het voor hen
geen prioriteit om
een extra mast te
plaatsen.
Het Ministerie van

Dekking

Justitie

en Veiligheid gaat rond
dit probleem te de tafel zitten om
bespreken. Goed
nieuws?

Het bericht afgelopen vrijdag in Metro.

voelen een enorme verantwoordelijkheid, maar we zijn wel een bedrijf”,
zegt Maurice Piek van KPN.
Vodafone wil een verbeterslag slaan
voor 2G en 3G. Het telecombedrijf
vindt dat de kwaliteit van die netwerken niet ten onder mag gaan aan het
4G-netwerk. Waar de nieuwe masten
precies gaan komen is nog onduidelijk.
”Het is heel lastig om 100 procent dekking te garanderen, helemaal in de
grensregio’s zit Vodafone vast aan de
Europese wetgeving”, aldus Mes. Voor
Tijsterman-Tervoert is dat niet genoeg.
”Ik ben heel bang dat er niets uit gaat

komen en dat de telecombedrijven
vooral roepen dat ze in gesprek gaan,
maar er uiteindelijk niets mee doen”,
zegt ze.
KPN vindt dat er een groot misverstand is: ”112 is altijd bereikbaar, of via
het vaste ofwel via het mobiele netwerk.” Maar even naar een vaste lijn
snellen als er een ongeluk in een bos
plaatsvindt is erg lastig. ”Sommige gebieden zijn heel dunbevolkt, dan moet
je torenhoge investeringen doen en dat
is niet reëel.” Tijsterman-Tervoert laat
het er niet bij zitten. ”Er mogen geen
doden meer vallen. In mei gaat de burgemeester in gesprek en hopelijk komt
daar wat uit.”
Wat T-Mobile aan het bereik van 112
gaat doen is nog onduidelijk, het telecombedrijf was onbereikbaar.

DOMINIQUE
HEUS
d.heus@tmg.nl

Censuur. Relletje rondom
bezoek aan Brussel van de
Chinese president Xi Jinping
De Chinese president Xi Jinping is nauwelijks begonnen aan zijn staatsbezoek aan België of er is alweer ophef
over Chinese censuur. Volgens de Belgische Falun Gong-beweging zijn gisterochtend in Brussel affiches en vlaggen
voor een Chinees dansspektakel door
Chinese studenten bedekt met Chinese vlaggen. Het zijn affiches van de
New Yorkse danscompagnie Shen Yun

In actie voor Nederland Schoon
Ongeveer 75.000 mensen, onder wie bioloog Freek Vonk, hebben zaterdag meegedaan met de jaarlijkse
Landelijke Opschoondag. In totaal waren er meer dan duizend acties in de strijd tegen zwerfafval. De
organisatie zegt dat jong en oud in actie kwamen in hun buurt, op stranden, in duinen en bossen. Duikers
doken in de Amstelveense plassen om troep uit het water te halen. /ANP

online veilingen

Performing Arts, die in de Belgische
hoofdstad optreedt. Falung Gong is een
meditatiebeweging die in China wordt
vervolgd en als sektarisch wordt bestempeld. Tijdens het bezoek van Xi
Jinping aan Amsterdam deze week zetten Chinese beveiligers plotseling een
groot scherm neer om te voorkomen
de Chinese president de vele demonstranten zou zien. ANP

2 t/m 9 april 2014

restaurant & keukeninventaris
bestekpoleermachine • drop-in apparatuur • blastchiller

Kijkdag: Woensdag 2 april, Sprokkelveld 5 te Milsbeek
5 t/m 9 april 2014

exclusieve auto’s
bentley • bmw • mercedes benz • porsche

Kijkdag: Zaterdag 5 april, Kryptonweg 8 te Amersfoort

Xi Jinping. / LAURENT DUBRULE | EPA
Steekpartij

Gevangen

Man in huis Leeuwarden
paar keer gestoken

Spaanse journalisten
in Syrië vrij

Een 26-jarige man is zaterdagavond in zijn woning in Leeuwarden zwaar gewond geraakt nadat
hij meerdere keren werd gestoken.
De politie hield een half uur na het
incident een 24-jarige man uit
Burgum aan. Hij zit in de cel.
Na de steekpartij vluchtte de
gewonde man uit Leeuwarden het
huis uit en vroeg op straat om
hulp. In het ziekenhuis werd hij
later geopereerd. Verdachte en
slachtoffer kenden elkaar. De
oorzaak van het steekincident ligt
waarschijnlijk in de relationele
sfeer, zegt de politie. ANP

De ontvoerde Spaanse journalist
Javier Espinosa en fotograaf Ricardo Garcia-Vilanova zijn na bijna
tweehonderd dagen gevangenschap in Syrië weer vrij. Espinosa
had zaterdagavond vanuit Turkije
telefonisch contact met zijn krant
El Mundo, die het nieuws wereldkundig maakte. De journalist
vertelde zijn werkgever dat hij en
Garcia-Vilanova het goed maakten
en in gezelschap waren van Turkse
militairen. Beide Spanjaarden
waren overgedragen aan het Turkse leger, dat de Spaanse autoriteiten vervolgens inlichtte. A NP

datum
Di 1 apr
Di 1 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Wo 2 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Do 3 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Vr 4 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Za 5 apr
Ma 7 apr
Ma 7 apr

deze week 53 kijkdagen
keramische tegels, natuursteen & terrastegels
kantoormeubilair (domeinen roerende zaken)
de best wijnkopers b.v. (4 veilingen)
heftrucks, magazijntrucks en handling equipment
metaalbewerkingsmachines
badkamermeubiliar en toebehoren
ict (startbod € 1,-)
technisch installatiebedrijf reschlo b.v.
reinaert electronics
webe engineering b.v.
habets bevestigingsmaterialen
verzamelveiling (startbod € 1,-)
containers
voertuigen
montone cycling b.v. (ﬁetsen)
kunstveiling
verzamelveiling
vijver en aquariumshop algen magneet b.v.
dj discoshop
woondecoratie en keukeninrichting (startbod € 1,-)
dames fashion
meubelveiling
kantoorinrichting en tapijten
consumentengoederen (domeinen roerende zaken)
bouwbedrijf pennings b.v.
schilderijen
machines en gereedschappen
kunststof kozijnenfabriek ventura b.v.
kukeletok vof / ut eierhortje vof
sanitair & wellness
woninginrichting en slaapkamers
tref keukens en sanitair b.v.
sabra b.v. (religieuze muziek en accessoires)
van den berg houtindustrie & handelsmaatschappij b.v.
machines en inventaris signingbedrijf
attractieverhuur
horeca-apparatuur en eventverhuurmaterialen
gecombineerde veiling
consumentengoederen
gereedschap aannemersmaterialen en bouwmachines
van lunen b.v.
wekelijkse autoveiling
huishuidelijke apparatuur, gereedschap & wooninrichting (startbod € 1,-)
keukenapparatuur, slaapkamerinrichting en kleding (startbod € 1,-)

BVA-AUCTIONS.COM

locatie
Baarlo
Apeldoorn
De Goorn
Ede
Nijkerk
Andelst
Beugen
Maastricht
Cuijk
Beneden Leeuwen
Hulsberg
Ossendrecht
Breda
Amersfoort & Hoevelaken
Amersfoort
Amersfoort
Andelst
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deurne
Amersfoort
Rosmalen
Rotterdam
Rotterdam
Etten
Dirkshorn & Wijdenes
Enschede
Beneden-Leeuwen
Den Bosch
Harderwijk
Meppel
Emmen
Waalwijk
Drunen
Enschede
Enschede
Enschede
Ooij
Putten
Almere
Almere
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Is het een vogel?

JOHANNES STOETTER/BOURNEMOUTH NEWS/REX FEATURES

Zuid-Tirol, Italië

Tropische papegaai blijkt
beschilderde vrouw
Dit lijkt een typisch vakantiekiekje
van een tropische papagaai, maar
wie beter kijkt ziet dat het om een
gebodypainte vrouw gaat. Het
kunstwerk is gemaakt door voormalig wereldkampioen bodypainten, Johannes Stoetter. Wekenlange zorgvuldige planning leverde
dit kunststukje op – de transformatie van een vrouw naar een vogel.
MET RO

Fotograaf

Reacties

”Het was heel
moeilijk om
deze foto te
maken. Eerst
moest het model zo poseren,
dat de vogel zo
echt mogelijk leek, en daarna
moesten we uitzoeken wat het
beste standpunt was om de
foto te schieten.”
J o ha nnes Sto et ter, b o d y pai n t i n g k u n s te n aar
ui t Zui d -Ti ro l i n I t a li ë

Kunstwerk verrast
vrijwel iedereen

Stoetter werkt aan de details met zijn model, om de papagaaienlook te verfijnen. / REX FEATURES

Ondanks alle moeilijkheden slaagde
Stoetter erin uiteindelijk iets te maken waar hij tevreden over was. ”Ik
voel me erg gelukkig met het uiteindelijke resultaat. De reactie van de
meeste mensen is: leuke foto van een
papegaai, waar heb je die gemaakt?”,
zegt hij lachend. ”Zelfs sommige van
mijn beste vrienden, die mij en mijn
kunst kennen, merkten niet dat het
geen echte papegaai was. Toen ze
erachter kwamen, waren ze echt
verbaasd en verrast.” METRO

NIEUWS
Wonderlijke wetenschap

PHILIP
DRÖGE
WETENSCHAPSJOURNALIST

ARROGANTE
ARCHEOLOGEN
Wetenschappers zijn net mensen.
Compleet met kinnesinne, jaloezie en
kinderachtig gedrag. Neem archeologie. Saaie mensen die in de grond
wroeten? Momenteel krabben ze
vooral elkaar de ogen uit. De kwestie:
wanneer kwamen mensen wonen op
het Amerikaanse continent? Tot nu
toe was de theorie dat 13.000 jaar
geleden Aziaten over het ijs van
Siberië naar Alaska kwamen. Dat heet
het Clovis-model, naar een dorpje in
New Mexico waar een oude pijlpunt is
gevonden. Alleen zijn in Brazilië
vuistbijlen uitgegraven die 22.000,
misschien wel 48.000 jaar oud zijn.
Hoe reageren de (veelal Amerikaanse)
aanhangers van het Clovis-model?
Aanvankelijk door denigrerend te
doen over hun Braziliaanse collega’s.
Wat weten die sambaballen nu van
archeologie? Toen bleek dat de Brazilianen niet gek waren, werd het
argument bedacht dat de vuistbijlen
toevallig waren ontstaan. Nu ook dat
van tafel is, begint de discussie absurd
te worden. Misschien hebben apen de
stenen bewerkt? Hoewel het Clovismodel niet houdbaar meer lijkt te
zijn, houden sommige archeologen de
komst van een betere theorie tegen,
puur omdat ze hun stokpaardje niet
op willen geven. Je zou ze bijna te
grazen nemen met een Braziliaanse
vuistbijl.
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Meer geld = Nobelprijs
Winnen. Landen waar meer
chocolade wordt gegeten,
winnen vaker een Nobelprijs.
Chocolade wordt vooral
gegeten in rijke landen, dus
geld speelt een rol.
Wat moet je doen om een Nobelprijs
te winnen? Intelligent zijn en een
loopbaan regelen in de wetenschappelijke wereld, is het korte antwoord.
Maar zijn er nog meer dingen te doen
om je kansen te vergroten? Een paar
jaar geleden ontdekten Britse wetenschappers dat Nobelprijzen vaak
worden gegeven aan landen waar veel
chocolade wordt gegeten.
Met dit grappige gegeven zijn
onderzoekers uit Japan en België
verder gaan spitten. Chocolade wordt
vooral gegeten in rijke landen, dus
geld speelt een rol. Rijke landen
kennen inderdaad veel meer Nobelprijswinnaars dan arme. Maar het ene
rijke land doet het veel beter dan het
andere. Dat komt door de gelden die
landen investeren in wetenschap,
ontdekten de onderzoekers van onder
andere de universiteit van Hiroshima.
Hoe meer geld, hoe hoger de kans
dat een land veel Nobelprijswinnaars
kent. Een wetenschapper die in een
land woont waar veel wordt geïnvesteerd in onderzoek, doet er goed aan
flink te publiceren. Nobelprijswinnaars zijn bijna altijd wetenschappers
die veel schrijven in vakbladen en
uitgebreid gebruik maken van de
faciliteiten die dankzij het vele geld
aanwezig zijn. Vooral wetenschappers
in Zwitserland, Denemarken en Zweden profiteren daarvan. Het onderzoek staat in PlosOne. F A Q T .NL

Gezondheid

Rookverbod in openbare
gebouwen werkt

Hoe meer geld, hoe hoger de kans dat een land veel Nobelprijswinnaars kent. / COLOURBOX

Het rookverbod in openbare gebouwen heeft het aantal te vroeg
geboren kinderen aanzienlijk
laten dalen. Ook zijn er minder
kinderen met astma. Al binnen
een jaar na de invoer van het
verbod waren er tien procent
minder premature baby’s, zeggen
onderzoekers van de Universiteit
Maastricht in het medische tijdschrift The Lancet. Daarnaast is het
aantal pasgeborenen met een zeer
laag geboortegewicht gedaald met
5 procent. Een team van de universiteit heeft elf studies uit de jaren
2008-2013 naar de effecten van het
rookverbod geëvalueerd. In die
studies werd gekeken naar in
totaal 2,5 miljoen geboortes en
bijna 250.000 klinische behandelingen van astma-aanvallen bij
kinderen. Deze studie toont vooral
aan dat het rookverbod aanzienlijke voordelen oplevert voor de
prenatale gezondheid en de gezondheid van kleine kinderen.
In veel Europese landen zijn nu
rookverboden. Wereldwijd is de
situatie echter dramatisch, slechts
16 procent van de landen reguleert
het roken, 40 procent van de
kinderen op onze planeet wordt
regelmatig blootgesteld aan tabak.
Wereldwijd komen 15 miljoen
baby’s te vroeg ter wereld. De
Wereldgezondheidsorganisatie
WHO schat dat tabak bijna zes
miljoen doden per jaar eist. Meer
dan 600.000 daarvan zijn passieve
rokers. F AQT. N L

‘Roos straalt weer.’
Moeder van Roos

De kracht van een lach.

2

ENTERTAINMENT

www.metronieuws.nl
maandag 31 maart 2014

ENTERTAINMENT
GERARDHENNINGER.NL

HARDWELL

Goed nieuws van het dancefront: nummer 1 dj van de wereld
Hardwell staat dit jaar op Mysteryland. De 26-jarige Bredanaar mag
het langstlopende dancefestival, dat op 23 augustus plaatsvindt in de
Haarlemmermeer, afsluiten.

NUMMER 1
Als je tussen al de grote shows
Mysteryland ziet staan, wat denk je
dan?
Hè hè, eindelijk weer eens een keer
thuiswedstrijd.
Wat betekent Mysteryland voor
jou?
Mysteryland is heel bijzonder voor
me. Het was één van de eerste festivals waar ik ooit draaide, ik geloof dat
ik nog maar 18 was. Ik kijk er heel erg
naar uit om er dit jaar opnieuw te
staan.

TV Top 5

1
2
3
4
5

Journaal 20.00 uur (zo 23-3, Ned 1)
2.836.000
Studio Sport Eredivisie (zo 23-3,
Ned 1) 2.321.000
Reünie (zo 23-3, Ned 1) 2.177.000
Divorce (zo 23-3, RTL 4) 2.135.000

Flikken Maastricht (vr 28-3, Ned
1) 2.107.000 (foto: Angela Schijf)
KIJKONDERZ OEK.NL
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In oktober ben je gekozen tot de
beste dj ter wereld. Hoe is het zo
ver gekomen?
Het was voor mij altijd een droom om
de nummer 1 te worden. Ik heb er
altijd hard voor gewerkt, veel muziek
gemaakt en veel getourd. Dat heeft
uiteindelijk mijn droom verwezenlijkt.
Vóel je je ook wel eens nummer 1?
Neem aan dat je in sommige landen als een ster wordt behandeld…
Soms word ik als een ster behandeld,
maar ik voel me nog dezelfde jongen
als toen ik niet in de top 100 voorkwam.
Wie beschouw jij als de beste?
Zonder twijfel Tiësto. Hij heeft zoveel
deuren geopend voor andere dj’s. Hij
was de eerste die de dance naar een

heel ander niveau tilde. Hij zal altijd
mijn grote voorbeeld zijn.
Wat beschouw je als het beste wat
je tot dusver hebt gedaan?
Mijn eigen concert I AM HARDWELL
wereldwijd uitverkopen. Wat is er nou
vetter dan met je eigen concertshow
rondtouren over de hele wereld? Daar
ben ik echt trots op.
Als je op een verjaardag naast
iemand zit die je vraagt uit te leggen wat voor muziek je maakt, wat
vertel je dan?
Dat mijn muziek energiek en euforisch
is en het beste overkomt in grote zalen
en op grote velden.
Wat was het gekste qua tourschema dat je hebt meegemaakt?
Ik heb een keer drie continenten op
één dag gedaan, dat was wel het meest
bizarre. Afrika, Europa en Azië.
Wat is de vreemdste plek waar je
muziek van jezelf hoorde?
Op de Dam in Amsterdam uit een draaiorgel, haha.
Behalve Hardwell staan ook Steve Aoki, Dimitri Vegas &
Like Mike, Martin Garrix, Loco Dice, Chris Liebing, ISH &
Dadara en Kate Raudenbush op Mysteryland 2014. De
kaartverkoop begint op 5 april om 10.00 uur.

MARIO
WISSE

mario.wisse@metronieuws.nl
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Puzzels

Weer

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk
Algemeen directeur/uitgever: Cees Polman
Geen krant? Mail: distributie@metronieuws.nl

Metro is een uitgave van TMG Landelijke Media B.V.

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen. Wereldwijd
heeft Metro 18 miljoen lezers.

Metro Amsterdam
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
tel: 020 - 511 40 00

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg.
Namens het CIZ zoekt Grow/Work meerdere kandidaten voor de functie van:

Indicatiesteller (startersfunctie)

32-36 uur per week, voor de locaties Enschede, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.
Vacaturenummer 200A00087 MMO
Als indicatiesteller toets je indicatieaanvragen middels onderzoek, screen je dossiers en
analyseer je de medische, sociale en huisvestingssituatie. Je beoordeelt de aanvraag en maakt
een vertaalslag naar de benodigde voorziening voor de cliënt. Geschikte kandidaten hebben een
zorg gerelateerde opleiding afgerond op minimaal HBO niveau (HBO-V, Fysiotherapie,
Ergotherapie, iBMG, Psychologie of Gezondheidswetenschappen).
Meer informatie kun je vinden op growwork.nl/vacatures of bel met ons kantoor, 020-3013377.
Solliciteren kan via onze site tot 7 april a.s.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg.
Namens het CIZ zoekt Grow/Work meerdere (basis) artsen voor de functie van:

Medisch Adviseur/Basisarts

32 – 36 per week, voor diverse locaties in Nederland, vacaturenummer: 200A00097
De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het verrichten van dossieronderzoek en het geven
van sociaal-medische adviezen op het terrein van de AWBZ. Je focus is gericht op het
verzamelen, analyseren en onderzoeken van relevante dossier informatie. De uitkomst hiervan
vertaalt zich in een weloverwogen advies ter ondersteuning van de beoordeling. De functie staat
ook open voor basisartsen die net hun opleiding geneeskunde hebben voltooid.

Meer informatie kun je vinden op growwork.nl/vacatures of bel met Anne de Winter,
06-23303143. Of solliciteer z.s.m. via onze site.

Metro Rotterdam
Westblaak 224
3012 KP Rotterdam
tel: 010 - 206 03 20

GEVRAAGD
Vrouwen tussen de 18 en 70 jaar die een seksuele interesse/opwindingsstoornis
ervaren.
Voor deelname aan een wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek
naar seksueel functioneren bij vrouwen in de thuissituatie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Companion Diagnostics BV, geassocieerd
met Emotional Brain BV dat gespecialiseerd is in het seksueel (dis)functioneren
bij vrouwen. Er worden twee verschillende soorten medicijncombinaties met
een placebo (niet werkzaam medicijn) in de thuissituatie vergeleken.
Het onderzoek duurt ongeveer 2 à 3 maanden en u komt in die tijd 7 keer voor
een bezoek naar Emotional Brain (locatie Almere of Utrecht). De medicijnen gaat
u in de thuissituatie gebruiken. Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door
onderzoeksartsen en vrouwelijke psychologen.
Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding van € 350,- plus reiskostenvergoeding à € 0,19 per km.
Voor nadere informatie over dit onderzoek kunt u telefonisch contact opnemen
met één van onze onderzoeksmedewerksters:
Telefoon: 030-7606600. Of een e-mail sturen naar: info@eb-utrecht.nl
www.eb-utrecht.nl

online verleiding is geen kinderspel
Steun ons in de strijd tegen kinderuitbuiting.
SMS TDH naar 3669 en doneer 3 euro.
www.terredeshommes.nl
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IPHONE

Administratief / Secretarieel
Reumafonds

Amsterdam

2018100

Directiesecretaresse

Bouw / Civiele Techniek
Olde Hartman Advies BV

Amersfoort

2017805

Bedrijfsleider

Commercieel / Verkoop
Hamilton Bright

Breda

2017750

Instore Representative Ziggo
V&D

Amsterdam Zuidoost

2018053

Sourcing Assistant
Meulenhoff Boekerij

Amsterdam

2018028

Account Manager e-boeken
Honeywell ADI

Purmerend

2016962

Technisch-Commerciële Verkoopadviseur
Jongia

Leeuwarden

2017859

International Sales Manager
Terlet Process Equipment

Zutphen

2017860

International Sales Manager

Docent / Trainer
Maritieme Academie Harlingen

Harlingen

2017804

Schiermonnikoog

2017821

Praktijkinstructeur
Stichting Yn De Mande

Kundig Intern Begeleider

Horeca / Toerisme / Recreatie
Rational Nederland

Almelo

2017856

Accountmanager Retail
Dorpshuis De Driehoek

Driehuis

2017905

Zelfstandige Hobbykok
Kewi Watersport

Rotterdam

2017907

Watersport Medewerker
Groene Hart Cruises BV

Leiderdorp

2017913

Kok Horeca/ Keukenmedewerker
Pizzapastapanini

Schiphol

2017968

Restaurant Shift Supervisor

ICT
St GC Haarlemmermeer

Hoofddorp

2017918

Leiden

2017966

Junior IT-er
Infotheek

Functioneel Applicatiebeheerder
Drachten

2017800

Beverwijk

2017656

Yp Your Partner

C# Programmeur
Buur Associates

Medior Business Analist

Inkoop
NedTrain

Haarlem

2018160

Haarlem

2018013

Technisch Inkoper
NedTrain

Senior Inkoper

Management / Directie
NS Reizigers

Amsterdam

2018072

Assistent Manager Service & Operations Wal
Bibliotheek Katwijk

Katwijk

2017827

Hoorn

2017828

Naarden

2017832

Noord Groningen

2017801

Directeur
Stam Vlees Hoorn BV

Kwaliteitsmanager
Residence Bosch van Bredius

Locatiemanager
Kids2b

Leidinggevenden Opvanglocaties A
Stichting Yn De Mande

Schiermonnikoog

2017810

Energieke Directeur

Overig
KNGF Geleidehonden

Amstelveen

2017920

Kennelmedewerker

Schoonmaak / Reiniging
SAG

Amsterdam

2018042

Medewerker Facilitaire Zaken

”Wat vooral belangrijk is, is dat je je de leider voelt, dat je ook echt voor die groep wilt staan.” / VICTOR MION

“Jij bent gewoon niet
vooruit te branden”
Prikkels. Bewaar feedback
niet tot het
functioneringsgesprek!
Volgens One Minute Coach
Victor Mion krijgen
managers hun medewerkers
pas echt in beweging met
minimale prikkels. “Het is
beter om tien keer iemand
een minuut te coachen dan
één keer per half jaar een
uur gaan zitten.”

Toch maar even vragen, hoe is het
momenteel gesteld met je mindset?
Haha, die is uitstekend. Ik ben wel
iemand die soms moet doseren, want
mijn energieniveau is hoger dan
gemiddeld. Meestal sta ik ’s morgens
om vijf uur op, maar vandaag heb ik –
op advies van mijn vrouw trouwens –
een beetje uitgeslapen tot half zeven.
In jouw One Minute Coachingtrainingen gaat het daar steeds
over, die mindset. Waarom is die zo
belangrijk als het om presteren
gaat?
Als je iets niet kunt, is het vrij simpel.
Ik kan bijvoorbeeld niet zingen. Het
heeft dan ook weinig zin mij op dat
vlak te coachen. Wat je op de werkvloer alleen veel vaker ziet gebeuren,
is dat mensen de zaken die ze zouden
moeten doen best kunnen, alleen
hebben ze er niet altijd zin in. Dat is

Schiphol

2017744

Grondwerktuigkundige (B1/B2) 737
Nayak Aircraft Services

Schiphol

2017731

Grondwerktuigkundige (B1/B2) F70/100
Beuk Engineering

Leimuiden

2017878

Elektro Monteur
Zuidwijk Carroserieen BV

Alphen a/d Rijn

2017901

Servicemonteur Hydrauliek Carrosseriebouw

Maak dan eens concreet, welke
manieren zijn er om die mentale
stemming van iemand in een team
te beïnvloeden?
Complimenteren, inspireren, confronteren en provoceren. Hierdoor
blijf je uit de inhoud. Stel dat één van
je mensen gefrustreerd is. Bijna elke
manager wil dan weten wat de oorzaak van die frustratie is en dan
dwaalt het gesprek meestal snel af.
Coach liever die frustratie en maak
die persoon duidelijk dat hij een
keuze heeft. ‘Ik zie dat je gefrustreerd
bent, maar in mijn beleving schiet je
daar totaal niks mee op. Ik zie dat het
voortkomt uit je betrokkenheid en
dat is mooi, maar je bent nu bezig
met dingen die je niet kunt beïnvloeden. Wellicht dat je zelfs gelijk hebt,
maar je gaat het niet krijgen.’ Dan
kun je zeggen: dat weet hij zelf ook
wel, maar door dit twintig keer één
minuut te doen, dring je veel meer
door dan wanneer je twintig minuten
op iemand aan het inpraten bent.

Reageer vandaag,
start morgen in de sales!

Techniek / Engineering
Nayak Aircraft Services

dan een kwestie van niet willen of
niet durven. Die twee zaken hebben
heel erg te maken met de mindset, de
mentale stemming waarin iemand
verkeert. Ik onderscheid er vier:
uitdaging, spanning/krap, frustratie
en woede/afhaken. Als je die stemmingen bij jezelf en als manager ook
bij een ander kunt herkennen, dan
leer je dat je die naar je hand kunt
zetten om beter te presteren. Het mag
geen verrassing heten dat je het beste
presteert wanneer je in je uitdaging
zit. Dat klinkt voor sommige mensen
wat Amerikaans, ik vind het meer
common sense.

n
n
n

Ben jij sociaal ingesteld, communicatief sterk & leergierig?
Wij bieden jou volledige training.
Alleen full time mogelijkheden. Ervaring is niet vereist.
100 mensen gezocht!
€250 - 600 pw - commissie + bonussen
Internationale reizen
Bel vandaag voor een gesprek in jouw stad: 020 2050285

Eindhoven, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem
recruitment@appcogroupsales.nl t.a.v. Kim
www.appcogroupsales.nl

Bovendien train je ze de mentale
veerkracht. Het idee van One Minute
Coaching is ook dat je als manager op
tijd wegloopt. Mensen zijn zelf verantwoordelijk wat ze met jouw reactie doen.

Zal ik eerlijk zijn? Dat klinkt wel
lekker makkelijk zo. Dingen zeggen
die de ander waarschijnlijk al wel
weet en dan weglopen.
Dat hoor ik vaker. Maar als we tijdens
een training met leidinggevenden
zo’n situatie naspelen, dan ontdekken
mensen dat de spiegel die ze krijgen
voorgehouden eigenlijk best prettig
is. Het is vervolgens aan de persoon
zelf om uit die mindset te stappen. In
de praktijk coachen maar heel weinig
managers op deze manier. Die gaan
meteen vragen naar de oorzaak en
proberen het probleem dan zelf op te
lossen. Gevolg is dat je een paar dagen
later weer iets anders hebt waar je je
bij die persoon aan stoort.
Een voorbeeld dan. Ik zit opgescheept met een medewerker die
wel kwaliteiten heeft maar niet
vooruit te branden is. Hoe breng ik
zo iemand in beweging?
De belangrijkste stap is om te stoppen
met je te ergeren aan het gedrag van
die ander. Mijn opdracht zou zijn:
geef deze medewerker in gedachte
eens twintig complimenten. In eerste
instantie moeilijk, want je ergert je te
pletter. Maar het kan zijn dat hij heel
gedetailleerd en nauwkeurig werkt en
dat is mogelijk ook de reden waarom
het steeds zo lang duurt. Dan kun je
in je coaching kiezen kiezen voor één
van de vier beïnvloedingstechnieken:
Willen of durven

”Wat je op de werkvloer alleen veel vaker
ziet gebeuren, is dat
mensen de zaken die ze
zouden moeten doen
best kunnen, alleen
hebben ze er niet altijd
zin in. Dat is dan een
kwestie van niet willen
of niet durven.”
V i c to r M i on

complimenteren, inspireren, confronteren of provoceren. Wissel die regelmatig met elkaar af. ‘Weet je wat me
nou opvalt? Jij bent gewoon niet
vooruit te branden?’ Als je dat nou
met een enorme glimlach zegt en
daarna blijft lachen, dan ben je die
persoon een beetje aan het provoceren, maar wel op een positieve manier. Bovendien beïnvloed ik mezelf
ook veel positiever, ik erger me op dat
moment namelijk niet aan het gedrag
van die ander. En stel nu dat iemand
steeds te laat komt. Je hebt er al vaker
iets over gezegd, maar niks helpt.
Koop dan eens een oude wekker en
zet die op een dag waarop hij zich
weer eens verslapen heeft op zijn
bureau. Dat is ook een beetje provoceren. Een kleine prikkel, maar reken
maar dat de boodschap aankomt.
Zo zou het volgens Victor Mion
moeten gaan. Ik schets je even de
praktijk: de manager hoopt al zijn
complimenten en frustraties op,
plant eens in het half jaar een
afspraak en dat noemen wij dan
het functioneringsgesprek.
Prima om die gesprekken te voeren,
maar ze zijn veel effectiever als je
daarvoor ook One Minute Coaching
hebt gedaan. Dat zijn de momenten
van het hier en nu. Iets opsparen en
een maand later pas vertellen komt
veel minder goed aan. Mensen zijn
dat moment alweer vergeten. Zo’n
functioneringsgesprek zou in feite
dus makkelijk in twintig minuten
afgedaan kunnen worden.

JOHN
VAN SCHAGEN

redactie@metronieuws.nl

Topsport

Wie is
Victor Mion?
Victor Mion werkte vijftien jaar
lang voor de tennisbond en trainde
en coachte onder meer Marcella
Mesker en de Zweed Jonas Björkman. Zijn One Minute Coaching is
dan ook rechtstreeks afgeleid van
de korte momenten tijdens een
wedstrijd waarop een coach zijn
pupil een duwtje in de rug kan
geven.
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62
54
53
53
52
45
44
39
38
36
35
34
33
32
31
30
27
25

60-22
64-37
58-40
56-39
59-32
60-50
49-44
49-50
43-43
40-49
33-38
40-45
34-57
39-55
39-62
42-55
48-73
40-62
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Ranglijst eredivisie

1 Ajax
2 Feyenoord
3 Vitesse
4 PSV
5 FC Twente
6 Heerenveen
7 AZ
8 Groningen
9 PEC Zwolle
10 Heracles
11 Cambuur
12 NAC Breda
13 ADO
14 FC Utrecht
15 Go Ahead
16 RKC Waalwijk
17 NEC
18 Roda JC

29
29
30
30
29
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
30
30

Uitslagen
NAC - FC Utrecht
2-2
58. Verbeek 1-0, 86. Bulthuis 1-1, 88. Poepon 2-1, 90.
Van der Gun 2-2.
Vitesse - Heerenveen
31. Havenaar 2-0, 40. Finnbogason 1-1, 58.
Basaçikoglu 1-2, 67. Traoré 2-2.

2-2

NEC - Heracles
1-2
20. Higdon 1-0, 79. Davidson 1-1, 90. Amoah 1-2.
PSV - Groningen
2-3
3. Depay 1-0, 18. Zivkovic 1-1, 20. Kostić 1-2, 36.
Locadia 2-2, 64. Chery 2-3.
Feyenoord - Go Ahead
5-0
14. Immers 1-0, 49. Vilhena 2-0, 64. Boëtius 3-0, 77.
Te Vrede 4-0, 89. Nelom 5-0.
Cambuur - AZ

0-0

Ajax - FC Twente
29. Denswil 1-0, 58. Schöne 2-0, 65. Bojan 3-0.

3-0

Roda JC - RKC
22. Castelen 0-1.

0-1

ADO - PEC Zwolle
21. Van der werﬀ 0-1, 42. Roland Alberg 1-1

1-1

Topscorers
1. Finnbogason (sc Heerenveen) 25
2. Pellè (Feyenoord) 20
3. Jóhannsson (AZ) 16
4. NCastaignos (FC Twente), Higdon

Grand Prix van Maleisië

Hamilton
heerst
Lewis Hamilton heeft de Grand Prix
van Maleisië in de Formule 1
overtuigend gewonnen. De Britse
autocoureur reed in zijn Mercedes
onbedreigd van start tot finish aan
de leiding op het dampende asfalt
van het circuit in Sepang. Nico
Rosberg onderstreepte de overmacht van Mercedes met de tweede plaats.

(NEC) 14.

Programma
Woensdag 2 april
Heracles - Feyenoord
FC Utrecht - Cambuur
Eagles - NAC
FC Twente - ADO
RKC -Ajax

18.45 uur
18.45 uur
18.45 uur
18.45 uur
18.45 uur

Vrijdag 4 april
PEC - Groningen

20.00 uur

Zaterdag 5 april
Heerenveen - PSV
NAC - Twente
NEC - Cambuur
Heracles - Eagles

20.00 uur
19.45 uur
19.45 uur
20.45 uur

Zondag 6 april
ADO - FC Utrecht
Feyenoord - RKC
Vitesse - Ajax
Roda JC - AZ

12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
16.30 uur

Vreugde bij Ajax na de fraaie 3-0 van Bojan Krkic (r) in de topper tegen FC Twente. Naast de Catalaan loopt Lasse Schöne, die het nog veel mooiere
tweede Amsterdamse doelpunt maakte. / PRO SHOTS

Noodverband
nu sleutelspeler
Architect. Tegen FC Twente
(3-0) nam Ajax gisteren in de
ArenA een voorschot op de
vierde opeenvolgende titel.
Een hoofdprijs die straks
voor een groot deel te
danken is aan Lasse Schöne.
De tijden dat Ajax ieder seizoen honderd doelpunten maakte in de Eredivisie zijn lang vervlogen. De Amsterdammers legden er tegen FC Twente (3-0)
zowaar drie in, maar vijf duels voor het
einde van de competitie staat de teller
nog altijd pas op zestig. Ajax boekt
meestal een zuinige zege.
Steeds vaker doet de club dat aan de
hand van een Deense architect. Want
Lasse Schöne was in de laatste negen
competitieduels die hij speelde betrokken bij negen (zes goals/drie assists)
van de dertien Amsterdamse treffers.
Schöne is wel een architect met een minimalistische inslag. Zoals zijn naam al
aangeeft staat hij voor schoonheid,
maar dan zonder tierelantijntjes, alleen het puur noodzakelijke.
”Ach, het is nooit goed”, lacht hij.

”Eerst spelen we goed en scoren we
weinig, nu spelen we iets minder en
scoren we wel. Het is moeilijk iedereen
tevreden te houden, maar volgens mij
staan wij bovenaan en hebben we een
aardige voorsprong.”
Na twee teleurstellende gelijke spelen tegen laagvliegers Cambuur en
NAC Breda, boekte Ajax eindelijk weer
eens een ruime zege. ”Misschien hebben wij ook wel een beetje de druk nodig”, zegt Schöne. ”Tegen goede tegenstanders spelen wij vaak beter. We
voetbalden vandaag misschien niet negentig minuten mooi, maar we vochten er wel voor.”
Schöne kwam in de zomer van 2012
van NEC over naar Ajax en werd in de
hoofdstad aanvankelijk gezien als een
‘breedteaankoop’. De Deen ontpopte
zich afgelopen seizoen tot de meest
multifunctionele speler die een trainer
maar kan wensen. De Boer gebruikte
Schöne haast op iedere positie.
Steeds als er iemand geblesseerd
wegviel bij Ajax kon De Boer altijd vertrouwen op zijn Deense ‘noodverband’. Maar de van oorsprong middenvelder wilde meer. Dit seizoen nam hij
Ajax steeds vaker op sleeptouw of
maakte hij vlak voor tijd de winnende
treffer. Daarmee komt de aanstaande
landstitel voor een groot deel op het

conto van de Deen.
”Of ik deze titel daarom mooier
vind? Nee, even mooi denk ik. Vorig seizoen was mijn eerste kampioenschap,
dus dat was fantastisch”, lacht hij. ”De
eerste keer is altijd geweldig. Dat seizoen speelde ik inderdaad op heel veel
verschillende posities. Dit jaar ben ik
vaak beslissender en ook meer een dragende speler geworden. Dat komt omdat er veel dragende spelers zijn vertrokken, dan moeten er anderen opstaan.”
Toen hij naar Amsterdam kwam zagen weinig fans Schöne als een versterking, daarom is het nog knapper dat hij
ieder seizoen groeit en beter wordt.
Verder kijken dan Ajax doet hij voorlopig nog niet.
”Ik heb hier nog een contract van
een jaar, dus mijn toekomst ziet er
goed uit. Maar daar ben ik op dit moment helemaal niet mee bezig. We zijn
bezig om een titel binnen te halen. Natuurlijk heb ik ambitie, iedere voetballer moet ambitieus zijn. Ik ben echter
niet iemand die zegt ‘daar wil ik naar
toe’. Nee, zo zit ik niet in elkaar.”

SANDER
SCHOMAKER

sander.schomaker@metronieuws.nl

FC Knudde

EXECUTORIALE VERKOOP
Conform artikel 514 Rv.

de fustloods met ondergrond en omliggende grond, plaatselijk te Veilingstraat 46,
7833 HN Nieuw-Amsterdam, kadastraal
bekend, gemeente Emmen, sectie G, nummer 11871, groot vijf en zestig are zeven
en veertig centiare, op 1 mei 2014 vanaf
17.00 uur in het kantoor van BOG Auctions aan de Kryptonweg 8 te Amersfoort
ten overstaan van notaris M.J.A. Laenenof
een der andere notarissen of een van hun
waarnemers van DLA Piper Nederland N.V.
te Amsterdam. Bieden op dat tijdstip kan
niet alleen in de zaal, maar ook via internet. Tot veertien dagen voor de veiling kan
onderhands op dit object worden geboden
bij de notaris.

www.metronieuws.nl
maandag 31 maart 2014
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Verrassend

Bedreigd

Degradatiezorgen voor
Duits HSV nemen toe

Liverpool is de nieuwe
koploper in Engeland

Merab Jordania mag het
Gelredome niet meer in

Met nog zes wedstrijden te gaan
wordt de situatie voor HSV steeds
zorgelijker. De ploeg van Rafael
van der Vaart en Ola John verloor
met 3-1 bij Borussia Mönchengladbach en zakte onder de degradatiestreep.
HSV kwam tegen Gladbach nog
wel op voorsprong en speelde
goed, maar verloor. Volgens Van
der Vaart is dat het lot van een
ploeg die in degradatienood verkeert. ”Als je onderaan staat, ontbeer je altijd het nodige geluk”,
aldus de Oranje-international. ANP

Liverpool is de nieuwe koploper in
de Engeland. De ploeg van succescoach Brendan Rodgers versloeg
Tottenham Hotspur op Anfield
verdiend met 4-0 en profiteerde
volop van de verrassende nederlaag van Chelsea. De rivaal uit
Londen gleed zaterdag op bezoek
bij Crystal Palace lelijk uit (1-0).
Luis Suárez maakte één van de
vier doelpunten voor Liverpool.
Het was de 29e treffer van de
oud-Ajacied, die de seizoensstart
miste door een lange schorsing.

Vitesse heeft Merab Jordania een
stadionverbod van drie jaar opgelegd. De Georgische oud-eigenaar
van de club zou algemeen directeur Joost de Wit hebben bedreigd.
De Wit heeft daarvan enkele weken geleden aangifte gedaan bij de
politie, zo liet een woordvoerder
van de Arnhemse club gisteravond
weten.
Jordania stapte in augustus 2010
binnen bij Vitesse, maar verkocht
zijn aandelen in oktober vorig jaar
aan de Russische miljardair
Alexander Tsjigirinski. AN P

ANP

Luis Suárez maakte zijn 29e treffer voor
Liverpool. / AFP
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Boos

”Toen ik hoorde dat Martin
Haar weg moest, zei ik dat
ik niet hoefde te blijven.
Daar sta ik totaal niet achter. Earnest Stewart zei dat
AZ een reorganisatie bij het
eerste elftal gaat doorvoeren. Dat is hun goed recht
maar toen hoefden we over
mij niet meer te praten.”
Dic k Ad voc a a t
Trainer van AZ

Provinciaaltje kan maar
niet wennen aan grote stad
Statistieken. FC Twente
speelt niet graag in
Amsterdam. De wedstrijd van
gisteren was hierop geen
uitzondering.
Luc Castaignos en FC Twente hadden
duidelijk meer verwacht van de wedstrijd tegen Ajax, maar de statistieken
bleken sterker dan het gevoel van de
Tukkers. De cijfers logen er vooraf
dan ook niet om: in uit- en thuisduels
bij elkaar was Ajax 8 wedstrijden op
rij ongeslagen tegen FC Twente. En
deze: FC Twente wist de laatste 8
uitwedstrijden tegen Ajax niet te
winnen, de langstlopende reeks van
de Tukkers tegen een specifieke
tegenstander. En daar kwam gisteren
nummer 9 bij. Ajax won met 3-0.
Weliswaar geflatteerd en dat maakt
het voor Twente des te schrijnender.
Op de een of andere manier weet de
ploeg in Amsterdam niet door te
bijten.
FC Twente lijkt altijd met knikkende knieën richting de Arena te komen, als het provinciaaltje dat maar
niet kan wennen aan de grote stad en
zich laat overrompelen door de indrukken. “Ik geloof daar niet in”, zegt
Castaignos. “Sommige jongens speelden hier voor het eerst, die hebben al
die vorige wedstrijden niet meegemaakt. We begonnen ook gewoon
goed, zetten ze onder druk. Ajax
kwam er niet uit en zocht hun heil
alleen in lange ballen. We creëerden
genoeg kansen, we waren alleen niet

goed genoeg in de zestien. Het is
misschien wel het seizoen in een
notendop: wij waren beter, maar Ajax
effectiever. En dat laatste zorgt ervoor
dat je wint.”
Niet scherp genoeg in de zestien,
dan kom je automatisch uit bij de
spits. Castaignos had een paar goede
kansen, voor al in de eerste helft. De
grootste op een rijtje: in de 7e minuut
dribbelt Castaignos richting het Ajaxdoel, maar wacht hij te lang met
schieten. In de 16e minuut staat Castaignos helemaal vrij bij de tweede
paal om de bal in het doel te tikken,
maar is de pass van Felipe Gutiérrez
onnauwkeurig. In de 39e minuut
schiet Castaignos de bal op de kruising. In de tweede helft is hij minder
nadrukkelijk aanwezig en wordt hij
in de 70e minuut gewisseld. Tot groot
genoegen van het Ajax-publiek dat
hem hartstochtelijk uitfluit.
Castaignos kan er niet mee zitten
en blikt vooral nog even terug op de
laatste kans vlak voor rust. ”Daar doe
ik op zich weinig fout, soms heb je af
en toe ook geluk nodig”, vindt hij.
“Maar op het eind gaat het erom dat
Ajax er drie in heeft liggen en wij
niet. Geluk dwing je ook af. Bij ons is
het nét niet. En dat is niet alleen
geluk. Wat het dan wél is? Ik zou het
niet weten. Het gaat er om dat wij
effectiever moeten worden. Als dat
gebeurt, win je hier gewoon.”

JEROEN
HAVERKORT

jeroen.haverkort@metronieuws.nl

Luc Castaignos in duel met Stefano Denswil. De spits van FC Twente beleefde, net zoals zijn ploeg, een rotmiddag tegen Ajax. / PRO SHOTS

Wijnaldum terug, PSV terug bij af

Georginio Wijnaldum stond letterlijk te trappelen om in te mogen vallen. Drie kwartier later droop
het chagrijn echter van zijn gezicht. / PRO SHOTS

Met een grote, brede lach stond Georginio Wijnaldum zaterdagavond iets
over half tien ter hoogte van de middenlijn te wachten tot de spelers van
FC Groningen het veld opkwamen. De
aanvoerder stond letterlijk te trappelen om in te mogen vallen. Na een half
jaar door rugproblemen uit de roulatie
te zijn geweest kon hij eindelijk weer
spelen. Drie kwartier later droop het
chagrijn echter van zijn gezicht. Voor
het eerst in competitieverband won FC
Groningen in Eindhoven (2-3) en ook
kwam er aan de mooie serie van acht
overwinningen op rij een eind.
Nu komt aan alles ooit een eind,
maar de manier waarop deed denken
aan het PSV van voor de winterstop.
Door de reeks winstpartijen droomden
enkele optimisten zelfs hardop over
nieuwe titelkansen, maar die aspiraties kunnen nu op zeker achter slot en
grendel. FC Groningen was feller en beter. De thuisploeg weifelend en zonder
stootkracht, al had PSV in de slotminuten minimaal één strafschop moeten
krijgen. “We moeten ons richten op de
tweede plek”, zei Wijnaldum. “Gelukkig heeft Vitesse ook punten verspeeld

en is het nog maar afwachten wat FC
Twente in Amsterdam doet. Wat dat betreft hebben we in de strijd om de tweede plek mogelijk niet zoveel averij opgelopen.”
Averij liep Wijnaldum een half jaar
geleden wel zelf op. In eerste instantie
zouden zijn rugproblemen hem maar
enkele weken kosten. Het werd dus
flink meer. Waar dat nu precies aan lag,
liet Wijnaldum gisteren in het midden:
“Het was een moeilijke tijd. Ook privé
was het moeilijk, omdat ik zoveel pijn
had. Ik heb daarna voornamelijk rust
genomen en heel veel in het krachthonk gezeten, om mijn rug sterker te
maken. Het is heel vervelend als je zo
lang geblesseerd bent, maar alles wat
ik nu meemaak is positief. Waarom
zou ik dan aan het negatieve denken?
Ik ga vooruit kijken en weer lekker
voetballen. De afgelopen 2 weken heb
ik weer voluit kunnen meetrainen. Fysiek ben ik fit, ik heb nauwelijks pijn,
maar merk wel dat een wedstrijd nog
iets heel anders is dan een training. Het
tempo ligt veel hoger en het gaat allemaal minder gecontroleerd.”
Wijnaldum had graag willen win-

Moeilijk

“Het was een moeilijke tijd.
Ook privé was het moeilijk,
omdat ik zoveel pijn had. Ik
heb daarna voornamelijk rust
genomen en heel veel in het
krachthonk gezeten, om mijn
rug sterker te maken.”
G eorg inio Wijna l d um

nen. Niet alleen omdat hij zijn rentree
na lange tijd weer maakte, maar ook
omdat coach Phillip Cocu een tijd is uitgeschakeld. Bij de PSV-coach is een tumor in zijn rug geconstateerd. Gelukkig goedaardig, maar desalniettemin
ernstig genoeg om meteen te moeten
laten verwijderen. “Het doet pijn als iemand die zo dicht bij je staat zoiets
krijgt. We hadden graag voor de trainer
willen winnen, maar we waren niet
scherp en geconcentreerd genoeg. Ik
had mijn rentree anders voorgesteld.”
J EROEN HAVERKORT
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2 online executoriale veilingen
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Stal Eurocommerce met o.a.
Olympisch springpaard ‘London’
Sportpaarden • dekhengsten
Mitchell Te Vrede (links) feliciteert Tonny Vilhena met de 2-0 van Feyenoord. Op de achtergrond
Jean-Paul Boëtius. / ERIK PASMAN | PRO SHOTS

Pellè is nu even
spitsentrainer
van Te Vrede
Looplijnen. Mede dankzij de
tips van Graziano Pellè vindt
zijn vervanger Mitchell Te
Vrede steeds beter zijn draai
bij Feyenoord. Gisteren
maakte hij een van de vijf
treffers tegen Go Ahead
Eagles.
Na de 4-0 van Feyenoord greep stadionspeaker Peter Houtman gisteren de microfoon om zoals gebruikelijk de maker van het doelpunt om te roepen. ”Ja
hoor, hij heeft ook zijn doelpuntje te
pakken: Mitchelllll Te Vrede.” De oudaanvaller bedoelde het niet verkeerd,
maar zijn opmerking gaf wel aan waar
de pijn van de spits de afgelopen wedstrijden zat. Als vervanger van Graziano Pellè waren de ogen op hem gericht,
maar tegen FC Groningen en sc Heerenveen kwam Te Vrede niet tot scoren. Gistermiddag viel er in de Kuip een
last van zijn schouders.
”In de vorige wedstrijden was ik nog
Reserve

”In de vorige wedstrijden was
ik nog niet scherp genoeg. Dat
heeft alles te maken met vertrouwen.”
Mitc h e l l Te V re d e
Feyenoorder

niet scherp genoeg”, aldus de 22-jarige
aanvaller. ”Dat heeft alles te maken
met vertrouwen en het opdoen van ritme, want daarvoor speelde ik nauwelijks. Nu gaat het steeds beter en voelen
mijn teamgenoten en ik elkaar meer
aan. Het is heerlijk om na een voorzet
naar de eerste paal te gaan en te scoren.”
Na de 5-0 overwinning op Go Ahead
Eagles (Immers, Boëtius, Vilhena, en
Nelom namen de overige doelpunten
voor hun rekening) nam Te Vrede de
complimenten van Pellè in ontvangst.
”Hij zei dat het een fraaie loopactie was
en een goed doelpunt”, aldus een lachende Te Vrede. Nu hij de aanvalslinie
leidt, praat hij voor, tijdens en na trainingen veel met Pellè. ”Graziano geeft
vooral aan hoe ik moet bewegen. Ik
heb nog wel eens de neiging om de
ruimte aan de zijkanten op te zoeken,
maar hij zegt dat ik vooral in het centrum moet blijven. Aan de buitenkant
kan ik geen doelpunten maken, dat
moet in de as van het veld gebeuren.”
Tijdens de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo moet de geschorste Pellè
nog één keer vanaf de tribune toekijken. De laatste kans voor Te Vrede om
te laten zien wat hij in huis heeft. ”Helemaal niet, het seizoen is dan toch nog
niet afgelopen? Maar het is logisch dat
Graziano dan weer speelt en ik gretig
op de bank zit voor het geval ik weer
nodig ben.”

Stal Eurocommerce
Vrachtwagens en Inventaris
Paardenwagens • paardentrailers • hindernissen • laboratoriuminventaris
• bedrijfs- & personenauto’s • woning- & tuininrichting • tractoren • etc.

kijkdagen: Do. 3 en vr. 4 april 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur
kijkadres: Ossenbeltsdijk 5 a, 7241 rt Lochem

BVA-AUCTIONS.COM

vrijwillige online veiling
7 april 2014

Stal Eurocommerce Onroerend Goed
Bedrijfs- en recreatiewoningen • binnenbak • stallen • buitenrijbaan • stapmolens • etc.

JOHAN
VAN BOVEN

johan.van.boven@metronieuws.nl

Triomf. Dubbel Nederlands
wielersucces in Catalonië
dankzij Westra en Clement
Lieuwe Westra en Stef Clement hebben voor dubbel Nederlands wielersucces gezorgd in de Ronde van Catalonië. Clement bracht zaterdag de
zesde etappe op zijn naam en een dag
later was Lieuwe Westra succesvol in
de slotrit van de Spaanse wielerwedstrijd uit de UCI WorldTour.
Voor Westra betekende het zijn
eerste triomf in het shirt van zijn
nieuwe ploeg Astana. ”Het is heel
belangrijk voor mij om een zege te
behalen voor Astana”, zei de Fries, die
met gebalde vuisten als eerste over de
finish kwam. De formatie uit Kazachstan ontbrak zaterdag in de beslissende ontsnapping, met Clement als
winnaar. Dat leverde de renners van
Astana nog de nodige kritiek op. ANP

adres: Ossenbeltsdijk 5 a, 7241 rt Lochem
voor de veilingvoorwaarden zie de website

BVA-AUCTIONS.COM

Westra rijdt juichend over de streep.

/ AFP

19

HET METRO MODE IPAD
MAGAZINE IS MEER DAN
3.000 EURO WAARD!
Het nieuwste Metro Mode iPad Magazine zit
bomvol prijsvragen die inspelen op de laatste
voorjaarstrends. Download de app en win!
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Vrouw en
vruchtbaarheid

Ongewenst
kinderloos P2
Moedersterfte
de wereld uit P4

Help andere vrouwen
zwanger worden P5

IVF met
vitrosafe P5
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DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Ongewenst kinderloos
Ongewenst kinderloos: een verdriet waar vaak nog een taboe op rust. Waarom is dat? En wat voor impact heeft dit verdriet op je leven?
“Moeder worden was mijn toekomstbeeld: de invulling van mijn leven. Dat dat ineens wegvalt, kan ik nog niet bevatten.”
Marjolein Grömminger is communicatiemedewerker bij Freya, de vereniging voor mensen
met vruchtbaarheidsproblemen. “Mensen die
onvruchtbaar zijn, ervaren vaak dat er op dit
onderwerp een taboe rust. Het is iets waar je
niet zomaar over praat. En mensen die besluiten
open te zijn over hun onvervulde kinderwens,
raken nogal eens teleurgesteld in de reactie
van de omgeving. Er is dan bijvoorbeeld niet
of onvoldoende aandacht voor het verdriet dat
gepaard gaat met uitblijvende zwangerschap.”
Volgens Grömminger is de langdurige onzekerheid echter vaak het allerlastigste. “Vaak gaan
stellen trajecten in die wel jaren kunnen duren.
Al die tijd is de uitkomst onzeker: word ik wel of
geen ouder, slaan de behandelingen wel of niet
aan? Je hebt geen enkele garantie. IVF is geen
wondermiddel - de helft van alle paren die IVF
proberen, wordt zwanger. En de helft dus niet.”

Uitbehandeld

Bij Joyce van den Berg was dit laatste het geval.
“Mensen vragen vaak: ‘Willen jullie geen kinderen?’. Geen rare vraag natuurlijk – ik ben 37
- maar het doet wel pijn. Als ik iemand niet goed
ken, dan reageer ik er niet op. Mensen die dichterbij staan, vertel ik natuurlijk wel dat het voor
ons niet weggelegd is om een kindje te krijgen.”
Joyce kreeg afgelopen jaar te horen dat ze zowel
ernstige endometriose heeft, als vervroegd in de
overgang is. “Voordat ik überhaupt besefte wat
er aan de hand was, was ik alweer uitbehandeld.

Feiten & cijfers

· Oorzaken voor onvruchtbaarheid:

-30% van de oorzaken ligt bij de man bijvoorbeeld verminderde kwaliteit van
het zaad
-30% van de oorzaken ligt bij de vrouw
bijvoorbeeld niet goed functionerende
eileiders
-30% van de oorzaken ligt bij zowel de
man als de vrouw
-In 10% van de gevallen is er geen
aanwijsbare oorzaak te vinden

· In Nederland lukt het 1 op de 6 paren
niet om binnen een jaar spontaan
zwanger te worden

· In Nederland is 1 op de 38 kinderen het
resultaat van een IVF of ICSI behandeling. Dat wil zeggen dat er in bijna
iedere klas een IVF/ICSI kind zit

· De vrouwelijke vruchtbaarheid neemt
meetbaar af vanaf haar 30e. Na haar
35e neemt deze sterk af

We hebben nog wel een ivf-poging gedaan, maar
zonder resultaat.” Voor Joyce staat nu haar hele
wereld op zijn kop. “Ik wilde al sinds ik klein
ben graag kinderen - het liefst vier of vijf. Nu
blijkt dat ik altijd kinderloos zal blijven, dat
doet ontzettend veel pijn. Het was voor mij de
invulling van mijn leven. Dat dat ineens wegvalt,
kan ik nog niet bevatten. Ik zit midden in een
rouwproces, ik huil erg veel. Iedere zwangere
vrouw die ik zie, herinnert me aan het falen
van mijn eigen lichaam. Want zo voelt het: alsof
ik faal.” Gelukkig heeft ze veel steun van haar
omgeving en partner. “Mijn partner is heel lief
voor me, maar we hebben wel allebei een andere
manier om ons verdriet te verwerken. Ik wil
praten, terwijl hij juist liever afleiding zoekt. Ik
probeer me nu vooral te richten op mijn hobby’s
en dingen die ik leuk vind, en ik heb er vertrouwen in dat mijn partner en ik hier samen sterker
uitkomen.”

van den Bijtel. “Toen ik geconfronteerd werd
met het niet uitkomen van mijn kinderwens,
was dat heel heftig. Mijn hele zelfbeeld, identiteit
en relatie kwamen onder druk te staan. Uiteindelijk strandde zelfs mijn huwelijk. Om mijn
verdriet weg te drukken, ben ik te veel en hard
gaan werken - wat uiteindelijk resulteerde in een
burn out.”
Het verdriet omtrent ongewilde kinderloosheid
wordt vaak onderschat, zegt Diana. “Er speelt
meestal meer dan de omgeving denkt. Mensen
zitten vaak nog met veel vragen. Zoals: waarom
lukt het niet? Want dat wordt niet altijd duidelijk. Daarbij hebben mensen vaak geen idee dat
er ook nog een zware fysieke kant aan zit: veel
vrouwen en ook mannen ondergaan allerlei onderzoeken en vruchtbaarheids- en hormoonbehandelingen. Die behandelingen hebben zowel
fysieke als psychische gevolgen.”

Rouwproces

Diana heeft naar aanleiding van haar eigen
verdriet en de problemen waar ze tegenaan liep,
haar praktijk ‘Doorgeven zonder Kinderen’ opgericht. Ze begeleidt mensen met een onvervulde kinderwens. “Ik geef samen met een rouwbegeleider coaching en training. Het luisteren, (h)
erkennen van het verhaal en alle emoties, is het
belangrijkste element van onze ondersteuning.
En we helpen mensen leren omgaan met hun
onvervulde kinderwens. Want hoe ga je om met
verdriet en gemis? Waar haal je kracht vandaan?
Dat is voor iedereen anders. En vaak een stuk
moeilijker dan de omgeving denkt.”

Marjolein Grömminger vertelt dat veel vrouwen,
net als Joyce, in een rouwproces terechtkomen.
“Op onze site vinden ze steun bij lotgenoten. We
organiseren ook bijeenkomsten waarbij mensen
elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen. Daaraan is veel behoefte.” Als mensen echt veel psychische klachten ondervinden
van hun verdriet, wordt aangeraden naar een
psycholoog te gaan. Marjolein: “Wij bieden een
luisterend oor, en contact met lotgenoten, maar
geen professionele hulp. Die kunnen mensen
krijgen via hun huisarts of het ziekenhuis.”

Onderschat

Dat je ernstige psychische klachten kunt krijgen
van ongewenste kinderloosheid, weet ook Diana

Omgaan met gemis

Kijk voor meer informatie over Freya
op www.freya.nl

Op verzoek van de geïnterviewde is de naam Joyce van den Berg gefingeerd.
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“Bij het Isala Fertiliteitscentrum
is betrokkenheid vanzelfsprekend”
Het Isala Fertiliteitscentrum uit Zwolle kreeg van patiëntenvereniging Freya een pluim. Stellen worden
er benaderd door betrokken medewerkers. En het centrum biedt een enorm scala aan behandelingen.

Betrokken medewerkers; veel organisaties pronken ermee, maar bij het Isala
Fertiliteitscentrum is die betrokkenheid
echt vanzelfsprekend. Want alle medewerkers beseffen: stellen die te kampen
hebben met verminderde vruchtbaarheid bevinden zich in een emotionele
situatie. Dr. Ben Cohlen, gynaecoloog
van het Isala Fertiliteitscentrum,
vertelt: “Wie bij ons komt, merkt die
betrokkenheid vanaf de ontvangst aan
de balie tot en met het bezoek aan de
arts. Wij bieden een luisterend oor, een
persoonlijke bejegening. Een vrouw
die een embryoterugplaatsing heeft
gehad, moet twee weken wachten om
te weten of ze zwanger is. Na een week
bellen we haar op om te vragen hoe het
met haar is en of wij haar nog ergens
mee kunnen helpen.” Deze bijzondere
betrokkenheid is ook opgemerkt door
patiëntenvereniging Freya, die aan het
Isala Fertiliteitscentrum een pluim
heeft gegeven.

Welkom

Een persoonlijke, betrokken kliniek
is één, kwalitatief goede zorg is twee.

Kwaliteit staat bij het Isala Fertiliteitscentrum ook voorop. Cohlen legt uit
wat stellen kunnen verwachten als ze
in Zwolle terechtkomen: “Mensen zijn
bij ons meteen welkom, we hebben een
zeer korte wachttijd. Tijdens het eerste
bezoek vullen stellen vragenlijsten in
over hun gezondheid, uiteraard met de
focus op vruchtbaarheid. Daarna vinden lichamelijke onderzoeken plaats.
De vrouw krijgt bijvoorbeeld een gynaecologische echo, bij de man worden
onder meer zijn teelballen onderzocht.
De ervaring leert dat slechts een heel
klein deel van de stellen echt onvruchtbaar is, de overgrote meerderheid is
verminderd vruchtbaar. We berekenen
aan de hand van een wetenschappelijk
model de kans op spontane zwangerschap bij hen. Is die kans klein, dan
kunnen we overgaan tot behandeling.”

Innovatie

Het Isala Fertiliteitscentrum biedt een
enorm scala aan behandelingen, van
traditionele zoals IVF, inseminaties
en ICSI, tot aan de meest innovatieve
behandelmethodes. Cohlen: “Een

innovatieve techniek die in Zwolle
wordt onderzocht, is assisted hatching.
Hierbij wordt met lasertechniek een
gaatje gemaakt in het schilletje dat om
een embryo heen zit, in de hoop dat
die embryo hierdoor gemakkelijker
kan innestelen. Momenteel testen we
de werking en de veiligheid. Daarnaast
proberen we de traditionelere technieken continu te verfijnen.” Het Isala Fertiliteitscentrum behoort door dit alles
tot de top van Nederland op het gebied
van vruchtbaarheidsbehandelingen.
Het advies van Cohlen aan stellen
die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen: “Het is belangrijk
dat ze eerst hun huisarts bezoeken.

Dr. Ben Cohlen,
gynaecoloog van het Isala
Fertiliteitscentrum

Verwijst die door naar een ziekenhuis, denk dan goed na over wat je
wilt. Nederlanders zijn niet gewend
veel te reizen voor zorg, maar
realiseer je hoe enorm belangrijk
topkwaliteit en patiëntgerichtheid
zijn.”

De ervaring leert dat slechts een
heel klein deel van de stellen echt
onvruchtbaar is, de overgrote meerderheid is verminderd vruchtbaar

“Ongewenste kinderloosheid
stelt relaties op de proef”
Ongewenste kinderloosheid is een taboe. Dat zegt Denise Hilhorst, ervaringsdeskundige en auteur van
Open zenuw, een boek over omgaan met je omgeving als je vruchtbaarheidsproblemen hebt.

Denise Hilhorst,
ervaringsdeskundige
en auteur

Je hoeft
alleen maar
te luisteren
naar iemands
verhaal

Dat ongewenste kinderloosheid een
taboe is, stelde de KRO zeven jaar
geleden vast toen de omroep aan
onderzoekbureau TNS-NIPO de
opdracht gaf om voor het programma
Het Grootste Taboe een lijst samen
te stellen met de honderd grootste
taboes. Op nummer 81 stond ‘geen
kinderen kunnen krijgen’.
Denise Hilhorst: “Vruchtbaar zijn
vormt - onbewust - een belangrijk onderdeel van het zelfbeeld van mensen.
Veel mensen schamen zich ervoor
als het niet lukt om zwanger te raken
en hebben daarom de neiging om dit
te verzwijgen. De mensen die er wél
open over zijn, stuiten vaak op onbegrip of krijgen te maken met goedbedoelde, maar ietwat onbeholpen
reacties. En soms wordt er gewoon
gezwegen of overheen gepraat. Niet
iedereen vindt het even gemakkelijk
om hierover te praten.”

Luisteren

Volgens Hilhorst is de meest gehate
opmerking bij ongewenst kinderloze
mensen ‘dat ze het moeten loslaten’.

“Gewoon op vakantie gaan, dan lukt
het wel - zeggen mensen wel eens. Wie
dit zegt, geeft eigenlijk de boodschap:
het ligt aan jou, je bent er te veel mee
bezig. Dat is niet bepaald troostend.”
Hoe dan wel te reageren als iemand
uit je omgeving vertelt dat zwanger
worden niet vanzelf gaat? “Je hoeft
alleen maar te luisteren naar iemands
verhaal”, adviseert Hilhorst. “Zonder
te relativeren – ‘Jij kunt wel mooi ieder
weekend uitslapen!’ - of oplossingen aan te dragen. Want door op die
manier te reageren, erken je iemands
verdriet niet. Eigenlijk hoef je alleen
maar te zeggen: wat rot voor je.”

Zelf regie nemen

Ongewenste kinderloosheid stelt
relaties met vrienden en familie op de
proef, weet Hilhorst uit eigen ervaring. In 2007 kreeg ze zelf na een vierjarig traject van onderzoeken en IUIen IVF-behandelingen een tweeling.
“In de periode dat ik niet zwanger
werd, zijn er contacten stukgelopen
op onbegrip.” Hilhorst kreeg in die
tijd ook nieuwe vrienden: mensen die

hetzelfde doormaakten en het daarom
wél begrepen. “Dat is dan ook mijn
eerste tip voor mensen die dit meemaken: zoek contact met lotgenoten. En
verder mag je weinig verwachten als
je zelf niet uitlegt wat er speelt en wat
je nodig hebt. Als je meer steun van je
omgeving wilt, kun je wachten tot ze
die uit zichzelf geven, maar beter nog
kun je zelf de regie nemen. Vertel anderen waaraan jij behoefte hebt, en op
welke momenten. Je omgeving vindt
dat waarschijnlijk alleen maar prettig,
want zij zijn er ook echt niet op uit om
jou te kwetsen.”

Denise Hilhorst is journalist,
uitgever van ‘Uitgerekend Jij’
(een magazine over vruchtbaarheids-problemen) en auteur
van Open zenuw.
www.denisehilhorst.nl
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MSD for Mothers wil een
wereld zonder moedersterfte
De boodschap aan de wereld is kei- en keihard: als we
niets doen, sterven de komende tien jaar ongeveer drie
miljoen vrouwen als gevolg van complicaties tijdens
haar zwangerschap of bevalling. Dagelijks sterven
duizend moeders door een gebrek aan goede medische
hulp en kraamzorg.
Een vernietigend onderzoek
concludeerde onlangs dat
Malawi, met 807 doden per
100.000 geboortes, de hoogste
moedersterfte kent ter wereld.
Grootste oorzaak is het schrijnende tekort aan medisch personeel. Met ‘slechts’ 200 artsen
en 3000 verpleegsters op een
bevolking van 15 miljoen is de
werkdruk enorm. Tienerseks,
en de illegale abortussen die
met ongeplande zwangerschappen gepaard gaan, is een ander
groot probleem.
In 2015 moet de moedersterfte
in het land (en de rest van de
wereld) met driekwart zijn
teruggebracht ten opzichte van
1990. Maar of Malawi dat millenniumdoel zal halen? In ieder
geval niet zonder hulp van
buiten. Een vrouw in SubSaharisch Afrika heeft nog
altijd een kans van 1 op 22 om
te sterven aan complicaties
tijdens zwangerschap en bevalling; in ontwikkelde landen is
dat 1 op de 7.300.
Moedersterfte is waarschijnlijk het oudste probleem op
gezondheidsgebied. Maar
de meeste sterfgevallen die
ermee samenhangen, zijn te
voorkomen. En de belangrijke

oorzaken zijn bekend: overmatig bloedverlies bij de bevalling, complicaties door hoge
bloeddruk en het niet kunnen
beschikken over voorbehoedsmiddelen.
Een goede beschikbaarheid van
anticonceptie speelt een cruciale rol bij het voorkómen van
ongeplande zwangerschappen
die tot moedersterfte tijdens de
bevalling kunnen leiden. Het
vermindert het aantal hoog-risico zwangerschappen en zorgt
ervoor dat moeders genoeg tijd
hebben om bij te komen tussen
twee zwangerschappen.
Met het wereldwijde programma ‘MSD for Mothers‘ wil
MSD samen met overheden en
instellingen de moedersterfte
wereldwijd terugdringen. Een
campagne waarin de geneesmiddelenfabrikant flink investeert. In tien jaar tijd pompt
het bedrijf daarom 500 miljoen
dollar in het initiatief. Want in
een wereld waar dagelijks duizend vrouwen onnodig sterven
tijdens hun zwangerschap of
bevalling, een aantal dat zonder
de juiste hulp de komende tien
jaar nog eens toeneemt met
drie miljoen, kijk je niet op een
dollar meer of minder. Daar is

nu actie geboden.
MSD werkt in dit programma
samen met onder andere de
Bill & Melinda Gates Foundation en PATH, een non-profit
organisatie die zich over de hele
wereld inzet voor een betere
gezondheid. PATH gaat samen
met topwetenschappers van
MSD werken aan betaalbare en
eenvoudig te gebruiken technologieën om levens van vrouwen
te redden.
Ook vanuit MSD in Oss, waar
de farmaceutische fabriek staat
waar anticonceptiemiddelen
worden gemaakt, wordt actief
aan dit programma meegewerkt
om ze meer vrouwen toegang
te geven tot nieuwere anticonceptiemiddelen.

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt in het terugdringen van moedersterfte is het nog niet genoeg om
het millenniumdoel te halen. Enkele cijfers.

·
·
·
·
·
·

De afgelopen twee decennia is de moedersterfte in
ontwikkelingslanden afgenomen met 45,5%.
In 1990 overleden 440 per 100.000 vrouwen in ontwikkelingslanden aan complicaties tijdens hun zwangerschap of bevalling.
In 2010 was dat cijfer teruggebracht naar 240 per 100.000
vrouwen. Dit is weliswaar een daling, maar als dit tempo zich
voortzet zal het doel in 2015 niet behaald zijn.
Oost-Azië en Zuid-Azië laten de hoogste afnames zien van de
moedersterfte, respectievelijk 69% (120 naar 37 per 100.000
vrouwen) en 64% (590 naar 220 per 100.000 vrouwen).
In Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika sterven nog steeds de
meeste vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling. In
de zuidelijke hoorn van Afrika overleden 500 per 100.000
vrouwen in 2010 in vergelijking met 850 per 100.00 vrouwen
in 1990.
De moedersterfte met twee derde verlagen en het millenniumdoel halen, vraagt om snellere interventies, toegang
tot medische zorg, steun van opgeleid medisch personeel en
beschikbaarheid van medicijnen.

Wil jij je eicellen of zaadcellen
aan een ander afstaan???
Ben jij een gezonde vrouw tussen de 23 en 33 jaar en wil jij, tegen een onkostenvergoeding van €900,- je eicellen afstaan?
Of ben je een gezonde man tussen de 21 en 49 jaar en wil jij, tegen een onkostenvergoeding van €20,- je sperma doneren?

Dan zijn wij naar jou op zoek!!
Als je interesse is gewekt, kijk dan op onze website www.mckinderwens.nl voor meer informatie,
stuur een e-mail info@mckinderwens.nl of bel 071- 5812300 voor het maken van een afspraak.

MEDISCH CENTRUM KINDERWENS
SIMON SMITWEG 16
2353 GA LEIDERDORP

Medisch Centrum Kinderwens richt zich op de vervulling van een kinderwens in een unieke, gespecialiseerde zelfstandige kliniek.
Wij zijn voor onze clienten op zoek naar donoren die het anderen gunnen om een kind te krijgen.
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Urine van zwangere
vrouwen kan vruchtbaarheidsproblemen verhelpen
In Nederland heeft één op de zes stellen te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Vrouwen die wél al zwanger zijn, kunnen hen helpen door mee
te doen met Moeders voor Moeders.
Bij vrouwen die zwanger zijn, maakt het
lichaam in de eerste vier maanden van
de zwangerschap het hCG-hormoon
aan. Dit hormoon verlaat het lichaam
voor een groot deel weer via de urine.
Zwangere vrouwen kunnen deze urine
tien weken lang opvangen. Moeders
voor Moeders haalt de urine op. Vervolgens wordt hieruit het hCG-hormoon
gefilterd en verwerkt tot een geneesmiddel. Hiermee krijgen stellen met vruchtbaarheidsproblemen nieuwe kansen. Het
geneesmiddel stimuleert namelijk de
eisprong.

Persoonlijk contact

In het hele land bezoeken informatrices
van Moeders voor Moeders zwangere
vrouwen. Ook hebben zij contact met

Roxanne: “Toen ik vijf
weken zwanger was,
heb ik mij opgegeven
voor Moeders voor
Moeders. Het idee
dat ik met mijn urine
andere koppels kan
helpen hun kinderwens
in vervulling te laten
gaan, vond ik heel
bevredigend.
Als dank voor mijn
deelname kreeg ik een
fijn wikkeldekentje.”

verloskundigen, huisartsen en praktijkassistenten. Voor wie meedoet aan
Moeders voor Moeders, zijn de informatrices een persoonlijk aanspreekpunt.

Iedere druppel telt

Deelnemen aan Moeders voor Moeders
kan vanaf de 6e tot en met de 16e week
van de zwangerschap. Je urine bevat in
deze periode het meeste hCG-hormoon,
waardoor ieder plasje telt. De flessen
waarin je de urine bewaart, worden
wekelijks discreet bij je thuis opgehaald.
Je kunt de urine ook zelf inleveren.
Aanmelden kan tot en met de 11e week
van de zwangerschap, via de website
www.moedersvoormoeders.nl of via
0800-0228070.

IVF met een vitrosafe
“Mensen bij wie een gewenste zwangerschap uitblijft zijn niet ziek maar
hebben wel een probleem. Daarom behandelen wij ze niet als zieke mensen.” De heer Crooij is gynaecoloog en directeur van Medisch Centrum
Kinderwens, een gespecialiseerde kliniek die al sinds 1985 IVF-behandelingen uitvoert.
Waarin verschilt MC Kinderwens
van andere klinieken?

“In Nederland hebben 13 locaties een
vergunning om IVF behandelingen te
doen: 8 academische ziekenhuizen, 4
andere grote ziekenhuizen en wij. Maar
onze kliniek heeft nadrukkelijk geen
ziekenhuisuitstraling. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een kinderwens
niet in de wachtkamer hoeven te zitten
bij vrouwen die zichtbaar zwanger zijn.
En we zien deze mensen niet als patiënt,
maar als cliënt. Bij ons dus geen artsen
met lange witte jassen. Onze cliënten
moeten zich op hun gemak voelen en
hun verhaal kwijt kunnen.”

er niet met de handen bij. De cijfers laten
zien dat embryo’s daar goed bij gedijen.”

Zijn er nog meer verschillen met
het ziekenhuis?

“We proberen zo veel mogelijk te doen
in zo kort mogelijke termijn. We zijn
zeven dagen per week open en hebben
nauwelijks wachttijden. Ook zijn wij
gespecialiseerd in donorbehandelingen.
We werken met eicel-, zaad- en zelfs
embryodonatie. Dit laatste doen wij als
enige in Nederland.”
Voor meer informatie zie
www.mckinderwens.nl

Is de techniek overal hetzelfde?

“In essentie is de basistechniek van
IVF overal hetzelfde. Wél kan er een
verschil zijn in laboratoriumtechniek en
-inrichting. Meestal gaan embryo’s na de
punctiedag in een broedstoof, maar
wij hebben een heel andere techniek: de
vitrosafe. Embryo’s komen daar drie dagen lang niet meer uit en de analist komt

Embryo met 8 cellen
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“Mijn grootste angst: dat je na al die
pogingen alsnog met lege handen staat”
Oud en Nieuw 2013 maakten Suus (36) en haar vriend zich even los van het feestgedruis om in alle stilte een ballon op te laten naar hun wenskindje dat er
nooit zal komen. Ook schreven ze het een afscheidsbrief die ze ritueel verbrandden. De afronding van een rouwproces dat werd ingezet vanaf het moment
waarop ze definitief hoorden dat hun kinderwens onvervuld zal blijven. Alhoewel, ‘afronding’: de pijn blijft, hij is alleen wat draaglijker geworden.
“Ons verhaal begint in 2011 toen ik
besloot te stoppen met de pil. Dat was
sowieso al spannend, omdat ik de pil
jarenlang had doorgeslikt. Dit vanwege de
enorme menstruatiepijnen die mij al sinds
de puberteit parten speelden. Na het stoppen met de pil kwamen de menstruaties
weer op gang. Maar helaas kwamen ook
de pijnen terug. En deze werden heftiger
met iedere nieuwe cyclus: opspelende
darmen, overmatig bloedverlies, ellende.
Bij de huisarts wisten ze niet goed wat ze
met die klachten aan moesten. Aanvankelijk werd gedacht aan een spastische
darm. Maar na een serie onderzoeken in
het ziekenhuis en een kijkoperatie bij de
gynaecoloog bleek ik endometriose te
hebben, met verklevingen in de buik en
cystes op mijn eileiders. Zwanger worden
kon nog steeds, stelden artsen mij gerust.
Maar dan wel met behulp van IVF-behandeling.
Wat volgde, waren een aantal stimulatieronden waarbij ik injecties kreeg toegediend om mijn eicellen te laten rijpen.

Probleem was alleen dat mijn eitjes te
klein bleven voor een punctie. En dat
mijn klachten als gevolg van de endometriose zo erg werden dat ik daarna
kunstmatig in de overgang moest worden
gebracht, om de boel van binnen tot rust
te laten komen.
Desondanks bleven we hoop houden. Een
hoop die ook gevoed werd door de artsen.
Ze vergeleken mijn lichaam met een diesel
die op gang moet komen. Maar toen ook
de tweede en derde stimulatieronde mislukten (de laatste moest ik zelfs voortijdig
afbreken), zakte de moed me langzaam in
de schoenen. Ik was constant ziek, zat aan
de morfine en andere pijnstillers.
Uiteindelijk zijn we voor een second opinion naar het VU in Amsterdam gegaan,
waar een inwendige echo en MRI-scan
werden gedaan. De resultaten daarvan
waren ronduit klote. De endometriose
had inwendig teveel schade aangericht
om nog zwanger te kunnen worden. Met
die uitslag kwam mijn grootste angst uit:
dat je na alle pogingen alsnog met lege

handen staat.
En ja, hoe ga je van daaruit verder…
We hebben veel gehuild en gepraat. Met
elkaar, maar ook met onze ouders en
vrienden. Daarnaast heb ik hulp gezocht
bij een psycholoog gespecialiseerd in
rouwverwerking. Ook heb ik veel steun
gehad van lotgenoten binnen de Endometriose Stichting, waar ik inmiddels als
vrijwilliger actief ben.
Nog steeds word ik soms geplaagd door
‘wat-als?’ gedachten. Wat als de endometriose eerder was ontdekt, had ik dan wel

Zwanger
worden kon
nog steeds,
stelden artsen
mij gerust

Als zwanger worden
niet lukt...
dan staan wij voor je klaar! Als zeer betrokken team
nemen wij je kinderwens serieus en bieden wij naast een
optimale zwangerschapskans, een intensieve persoonlijke
begeleiding. Neem gerust contact met ons op.
Lees ook het interview met dr. B.J. (Ben) Cohlen in deze bijlage.
Fertiliteitscentrum
Dr. Spanjaardweg 29, (gebouw B)
8025 BT Zwolle
(038) 424 52 24

Meer informatie:
 www.isala.nl/fertiliteit
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“Tijd en geduld doet
veel met mensen”

Nog geen twee jaar bestaat
vruchtbaarheidskliniek Nij
Barrahûs in Wolvega, en nu heeft dit
‘nieuwe baarhuis’ de Freya Award
gekregen van patiëntenvereniging
Freya. Reden voor een gesprek
met Marc Scheijven, een van de
oprichters. Wat maakt Nij Barrahûs
zo speciaal?
“Twee van de drie oprichters, onder wie
ikzelf, hebben te maken (gehad) met
vruchtbaarheids-problemen. Beiden
liepen wij in ziekenhuizen tegen muren
aan, in de zin van je niet welkom voelen,
te strak blijven hangen in een protocol,
lange wachttijden. ‘Kan dat niet anders?’,
vroegen wij ons af. Samen met dr. Rob
Bernardus, zeer ervaren IVF gynaeco-

loog (hij stond aan de wieg van IVF in
Nederland), stelden wij ons de vraag: wat
wil de patiënt?
Ik denk dat we er goed in geslaagd zijn
onze droom te verwezenlijken. Wie bij
ons binnenkomt, krijgt een warme deken
over zich heen. Je wordt gekoppeld aan
een vaste arts, maar ook de andere leden
van ons kleine en hechte team kennen
je. Er is tijd en geduld, en dat doet veel
met mensen. Afspraken worden ruim
gepland: er is ruimte voor gesprek en
uitloop. We luisteren goed, niet alles zit
vast in een protocol, we schakelen over
naar een andere behandeling als dat
beter past.
Twee jaar geleden is Nij Barrahûs geopend en al kort daarna wonnen we de
Freya Award: patiënten zelf scoren hun
kliniek ten aanzien van patiëntvriendelijkheid. Dat is het mooiste dankwoord
dat we kunnen krijgen. Het betekent dat
de patiënten onze zorg écht waarderen.”
Een cliënt over Nij Barrahûs:
Waar anderen haast hadden,
hebben jullie tijd
Waar anderen een situatie hebben,
zien jullie de mens
Waar anderen praatten, was er bij jullie
ruimte voor een gesprek
Waar anderen wanhoop verstrekten,
brachten jullie hoop.
Dank voor jullie zijn!

Een want vol succesverhalen op de fertiliteitsafdeling van het Memorial Ziekenhuis

IVF in Turkije
Caroline Lucke werd zwanger door
een behandeling in een Turkse kliniek. Sindsdien biedt Caroline deze
behandeling aan via haar eigen bemiddelingsbureau. “Vijftig procent
van de behandelde vrouwen raakt er
zwanger.”
Vijf jaar geleden kreeg Caroline Lucke
in het ziekenhuis te horen dat haar man
moest afvallen voordat het ziekenhuis
met een vruchtbaarheidsbehandeling
kon starten. Het paar vond dat niet acceptabel, zocht verder en kwam uit bij
het Memorial Ziekenhuis in Istanbul.
Daarna ging alles heel snel, vertelt Caroline. “We konden al na drie maanden
starten met een ICSI-behandeling; de
artsen daar zagen geen enkel probleem
in het overgewicht van mijn man.”

Naar Istanbul

“

Ze gingen voor 17 dagen naar Istanbul,
waar een Nederlands sprekende Turkse
hen begeleidde bij de bezoeken aan de
kliniek. “We hadden meteen een leuke

band met haar.” Na een controle bij
Caroline werd de behandeling in gang
gezet en werden de medicijnen geregeld
die nodig waren om follikels te laten
groeien. Uiteindelijk konden er embryo’s
worden teruggeplaatst. Een dag na de
terugplaatsing vlogen Caroline en haar
man terug naar Nederland. Caroline
bleek zwanger en inmiddels zijn Caroline en haar man al vier jaar de gelukkige
ouders van een tweeling.

Technologie veel verder

Caroline vond dat meer vrouwen hiervan moesten profiteren en richtte Lucke
Medicare op, een bemiddelingsbureau
dat voor stellen een reis en een behandeling regelt in de Turkse kliniek. “De
afdeling fertiliteit van de kliniek staat in
heel Europa goed bekend. Er zijn geen
wachtlijsten, je krijgt er veel persoonlijke
aandacht en de technologie is daar veel
verder. Zo passen ze er assisted hatching
toe. Daarbij maken ze een klein sneetje
in de ‘schil’ van het embryo waardoor
de kans op hechting groter wordt. Met
behulp van dit soort technologieën
wordt maar liefst 50% van de behandelde
vrouwen in Turkije zwanger.”

Voor meer informatie
zie www.ivfinturkije.nl

IEDERE VROUW
IS ANDERS

ALLES OVER ANTICONCEPTIE

Anticonceptie gebruik je misschien wel tientallen jaren.
Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een
anticonceptiemiddel dat het beste bij jou past.

KIJK OP

WOMN-1033724-0028

Kijk op www.anticonceptie.nl voor de diverse
anticonceptiemethoden waaruit je kunt kiezen.
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Wel eens gedacht aan TONZON Vloerisolatie?

Wacht niet langer, besparing
en comfort gaan direct in!
Het TONZON effect
Met TONZON Thermoskussens onder uw vloer hoeft de kachel pas
aan bij een lagere buitentemperatuur waardoor u het stookseizoen
verkort. U hoeft minder heet te stoken om het ook onderin de kamer
warmer te krijgen. De kamer warmt ‘s ochtends sneller op en de
vloer wordt warmer dan voorheen. U kunt de thermostaat eerder

terugzetten omdat de warmte langer blijft hangen, zodat u ook de
dagelijkse stooktijd kunt bekorten. Al deze factoren zorgen ervoor
dat de uiteindelijke besparing een stuk hoger is dan bij andere systemen (ook al beweren sommige dat ze hetzelfde effect hebben).
TONZON Bodemfolie blokkeert de verdamping van vocht uit de
bodem en remt het radioactieve radongas dat uit de bodem ontwijkt.
Dat maakt een einde aan de muffe geur uit de meterkast en/of
keukenkastjes. Omdat er geen vocht meer uit de kruipruimte wordt
aangezogen, hoeft u minder te ventileren waardoor u extra energie
bespaart. Dubbelglas beslaat niet meer.
Waarom zou u wachten op deze voordelen?
Spaargeld dat u nu onder de vloer stopt, levert u direct het TONZON
effect en meer rendement dan bij de bank. TONZON Isolatie: het bewezen
resultaat sinds 1980.

Doorsnede van een TONZON kruipruimte.

De bodem is kamerbreed bedekt met een speciale folie die vocht en radongas uit
de bodem remt. Onder aan de vloer hangen de met luchtgevulde Thermoskussens
die het warmteverlies naar onderen blokkeren.

Meer weten?
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via
0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl
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