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Geldlener betaalt volle pond
Geld lenen is voor banken spotgoedkoop,
maar daar merkt de consument niks van.
„Wat meer concurrentie zou goed zijn.”
door Wilko Voordouw
DEN HAAG – Banken kunnen bijna

gratis geld lenen bij de Europese
Centrale Bank. Ze betalen welgeteld 0,05 procent rente. Maar de
Nederlandse consument betaalt
nog steeds de hoofdprijs aan rente op een persoonlijke lening of
doorlopend krediet. De rentetarieven op consumptieve kredieten
zijn het afgelopen jaar niet of nauwelijks gedaald.

„Volgens mij proberen de banken
hun winsten te verbeteren”, zegt
hoogleraar finance Jaap Koelewijn. „Zodoende verlagen ze de
rente op consumptief krediet
niet. Dat is ook niet nodig, want
er is in die sector nauwelijks concurrentie. Dus waarom zou je?”
Wie 12.000 euro wil lenen voor
de aanschaf van een auto moet rekening houden met een rente vanaf 7,2 procent. Maar dan moet de
aanvrager wel een vaste baan heb-

ben en een eigen huis bezitten.
Het rentepercentage kan oplopen
tot wel 13 of 14 procent. Rabo begint op 8,7 procent en ING rekent
zelfs 9,4 procent.
Een woordvoerder van ING beaamt dat de tarieven de afgelopen
tijd gelijk zijn gebleven. „Ons tarief is marktconform. Wij bieden
een overlijdensrisicoverzekering
en mensen kunnen vervroegd aflossen. Bij goedkopere aanbieders,
die uit zijn op extra marktaandeel, is dat vaak niet zo.”
Opvallend: in Duitsland kan een
persoonlijke lening worden afgesloten voor minder dan 5 procent.
In België ligt de rente eveneens
fors lager, ruim onder 6 procent.
Volgens Amanda Bulthuis van de
website Geld.nl ontbreekt het op

de markt van persoonlijke kredieten inderdaad aan mededinging.
„Een beetje concurrentie zou die
markt opschudden. Alleen ABN
Amro heeft sinds april de rente
voor persoonlijke leningen en

“

Er is in die sector
nauwelijks
concurrentie, dus
waarom zou je de
rente verlagen?
Jaap Koelewijn,
hoogleraar finance

doorlopende kredieten verlaagd”,
aldus Bulthuis.
Ook Rob Wolthuis, secretaris van
MKB-Nederland ziet een gebrek
aan strijd tussen de banken. „Het
grootste deel van het midden- en
kleinbedrijf verdient zijn boterham op de Nederlandse markt,
dus het zou goed zijn als in ons
land leningen goedkoper worden
voor de aanschaf van bijvoorbeeld
een keuken of een auto. Nu besluiten mensen eerst extra te sparen,
dat vertraagt de economische
groei. Voor de crisis werden kredieten misschien te gemakkelijk
verstrekt, maar nu is de slinger
compleet doorgeslagen naar de andere kant.”

Zie verder pagina 2&3
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TOUR DE FRANCE

Rente blijft
ook hoog
door risico
wanbetaler

Op de kaart met Tour de France
AMSTERDAM

vervolg van voorpagina
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DEN HAAG – Hoogleraar Sylvester

Eijffinger van Tilburg Universiteit
denkt dat de persoonlijke kredietverlening duur blijft, omdat banken
geen of nauwelijks onderpand hebben in geval van wanbetaling.
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 Nijntje van de Utrechtse tekenaar

Dick Bruna speelt een rol in de
campagne.
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Alleen de thuisbankier gaf het op
UTRECHT – Op een bierviltje staat

nog altijd de datum waarop journalist en radiomaker Jeroen Wielaert
aan zijn kroegvrienden de financiële haalbaarheid voor een Tourstart in Utrecht uiteen zette:
‘5-1-2002’.

Dertien jaar later, op 4 juli 2015, is
het eindelijk zover. Het bierviltje
is ingelijst - er ligt nu een echt businessplan. Totale kosten voor
twee dagen Frans fietsplezier: 15,6
miljoen euro.
De gemeente Utrecht doet 5 miljoen in het zakje en de private sector moet 6,8 miljoen (waarvan 6,3
al is opgehaald) aan sponsoring inbrengen. Een dikke subsidie van
het ministerie van VWS en inkomsten uit commerciële activiteiten moet de begroting verder
sluitend maken. De vraag is alleen nog of Utrecht de VWS-subsidie van 2,3 miljoen voor zichzelf
mag houden, of voor een deel
moet afstaan aan Zeeland. Opvallend is dat de prominent op het

bierviltje aanwezige ‘thuisbankier’ Rabo geen euro in het evenement stopt. Na tussen 1996 en
2012 meer dan 100 miljoen in de
sport geïnvesteerd te hebben, wil
de bank vanwege de dopingschandalen niets meer te maken hebben met het professionele mannenwielrennen.
Utrecht spiegelt zich voor de financiële haalbaarheid aan Rotterdam, de voormalige concurrent,
die in 2010 de Tourstart kreeg toe-

15,6
De kosten van proloog en start eerste
etappe bedragen 15,6 miljoen euro.
Te betalen door overheid en sponsors.
Zeeland moet 1,5 miljoen ophoesten
voor de finish op Neeltje Jans.

gewezen. De Rotterdammers becijferden dat de Tour de stad een
‘investeringsimpuls’ van 33 miljoen zou opleveren. Daarnaast
ging een deel van de geheel door
de gemeente gedragen begroting
van 15 miljoen naar het verbeteren van de stad. Utrecht gokt op
eenzelfde winst.
Jeroen Wielaert is er als man van
het eerste uur nog altijd bij, al is
het niet meer als leader of the
gang. Anderen hebben het stuur
overgenomen. „Zo gaat dat”,
schetst hij het lot van de gangmaker van een voor velen dwaas
idee.
Wielaert heeft er geen probleem
mee. Als romanticus ziet hij de parallellen met een wielerkoers. Hij
is de knecht die het vuile werk
moest opknappen voor de kopman die de handen in de lucht
kon steken.
Tourbaas Christian Prudhomme
prijst het doorzettingsvermogen
van Wielaert. „Dat wordt nu beloond.”

Alweer een nieuw eierkeurmerk:
zorgei, van gehandicapte ‘hulpboer’
door Annemieke van Dongen
VEGHEL – Vrije-uitloopeieren, rondeeleieren, biologische, scharrel-,
Beter Leven- en Bio-Oké-eieren:
als in de supermarkt één schap
uitpuilt van de keurmerken, dan
is het wel het eierschap. Minstens
zestien verschillende logo’s heeft
de Keurmerkenwijzer al op eierdoosjes geteld.
Daar komt er nu nog een bij. Jumbo heeft gisteren ‘zorgeieren’ geïntroduceerd. Die komen van een
pluimveebedrijf in het Limburgse
Hegelsom waar verstandelijk beperkte ‘hulpboeren’ helpen bij de
dagelijkse werkzaamheden. Dat

geeft hen een ‘zinvolle dagbesteding’, stelt directielid Colette
Cloosterman-van Eerd van Jumbo. „Wij willen producten aanbieden die zo goed mogelijk zijn
voor mens, dier en milieu.” Op de
zorgeierdoosjes staan overigens
nog twee andere logo’s: Milieukeur en IKB (dat eisen stelt aan
onder meer voer, stal en hygiëne).
MilieuCentraal, de organisatie
achter de Keurmerkenwijzer, is
verbaasd dat er weer een logo op
eierdoosjes bijkomt. „Het is de
vraag of dat wat toevoegt, of juist
voor meer verwarring zorgt. Consumenten worden horendol van
alle keurmerken.”

infographic JD/DPd I bron Gem. Utrecht, Le Tour de France

Biltstraat

De wind blaast de Tour richting Zeeland
MIDDELBURG – De Tour naar

Utrecht of Zeeland halen, doe je
niet even. De Zeeuwen zijn er bijna
zestien jaar mee bezig geweest, die
uit de Domstad slechts vier jaartjes
minder.

Wat vaak begint met de droom
van een wielergek, is vooral een
strijd van de lange adem. Het is
alsof Tour-organisator ASO eerst
het doorzettingsvermogen van
een kandidaat-etappeplaats wil
testen voor er zaken gedaan kan
worden.
In Parijs zien ze dat als een eigenschap die hoort bij de sport. Daarnaast moet het aantonen hoe diep
je liefde voor de Tour en de wielersport is.
In het kielzog van de dromers, volgen al snel de politici. Dat is een
voorwaarde van de Tour. Die doet

geen zaken met dromers, zakenmensen of bedrijven, maar met
overheden. De steun van een grote stad of provincie is een eerste
voorwaarde van ASO om met het
Tourcircus langs te komen.
In de regel krijgt de dromer de lokale en regionale overheid vrij
snel achter zich. Omdat het benodigde geld geen al te groot struikelblok lijkt. In ieder geval niet
voor het bekostigen van een
Tourstart of een gewone Tourrit.
Groningen bleef in 2002 na de
komst van de Giro d’Italia nog
wel achter met een groot verlies,
Maar de Tour is van een andere orde. Die maakt - zo lijkt het in elk
geval - de stoutste verwachtingen
waar.
Rotterdam becijferde dat de Tour
de stad in 2010 30 miljoen aan directe inkomsten heeft opgeleverd.

Het dubbele van de uitgaven.
Utrecht hoopt op hetzelfde. Zeeland droomt weer van een ander
effect: dat van toeristen die door
het zien van de tv-beelden vanuit
de lucht massaal vallen voor de
schoonheid van de delta. Net zoals dat in 2013 gebeurde op Corsi-

29
De Tour rijdt slechts 29 kilometers
daadwerkelijk door Zeeland. Maar
de televisiebeelden vanuit de lucht
moeten de toeristen massaal
naar de delta lokken.

ca, of afgelopen zomer in Yorkshire.
De Tour aast op unieke, adembenemende locaties. Die trekken kijkers. Toen men in Zeeland nog
aan het kibbelen was in welke
stad precies de finishlijn getrokken moest worden had ASO de
knoop al doorgehakt: het zou
Neeltje Jans en de Oosterscheldekering worden. Na de eerste afwijzing in 2006 (de gehoopte etappe
ging toen naar Valkenburg) ontdekten de Fransen in de Tourrit
van Rotterdam naar Brussel en later in de W0rld Ports Classic dat
de wind het schitterende plaatje
sportief gezien compleet maakte.
De Fransen en de Zeeuwen wisten genoeg. Daarna was het alleen nog geduldig wachten op het
moment dat de Tour een beetje in
de buurt kwam.

„Een auto verliest in een jaar tijd
een groot deel van zijn waarde.
En de banken moeten extra buffers aanhouden. Dan neem je wellicht wat minder risico”, zegt Eijffinger.
Hoogleraar finance Jaap Koelewijn stelt vast dat de banken hun
winsten proberen te verbeteren.
„Dat zie je aan de cijfers die ze
presenteren.” De geringe concurrentie speelt zeker ook een rol.
„Maar de banken nemen met dit
soort leningen een stevig risico.
Het aantal wanbetalingen is de afgelopen jaren fors toegenomen”,
zegt hij. „En dat wordt uiteraard
doorberekend in het rentetarief.”
Banken kunnen bij de ECB heel
goedkoop aan geld komen. De rente is bij de hypotheken wel bijgesteld. Daar is ook meer concurrentie dan bij de persoonlijke leningen. „Bovendien hebben banken
met een huis een goed onderpand. Dat is anders dan bij een
consumptief krediet”, aldus Eijffinger.
De verschillen zijn groot en als de
consument niet goed uitkijkt, betaalt hij het gelag, zegt Sandra de
Jong van de Consumentenbond.
„Inderdaad ziet de consument
niet terug dat banken goedkoop
aan geld kunnen komen. Er zijn
maar weinig banken die hun rente hebben verlaagd. ING en Rabo
hebben de afgelopen jaren helemaal niets gedaan. Kijken en vergelijken loont wel enigszins bij de
consumptieve kredieten. We zeggen dan ook: consument, let heel
goed op en doe er je voordeel
mee.”

 Banken nemen met persoonlijke leningen een stevig risico; het aantal wanbetalingen is fors toegenomen

Eindelijk levert lage olieprijs automobilist voordeel op
door Sander van Mersbergen
EINDHOVEN – Het heeft even ge-

duurd, en echt goedkoop is het
nog steeds niet, maar de lage olieprijs werkt eindelijk door in de
brandstofprijzen. Sinds begin oktober zijn de literprijzen van benzine
en diesel met ongeveer 6 cent gedaald, meldt consumentencollectief UnitedConsumers.

Daarmee is een van de duidelijke
winnaars van de lage olieprijs
meteen gevonden. De consument
is bij iedere tankbeurt een paar euro minder kwijt, en kan dat geld
gebruiken voor andere zaken.
Wie zijn de andere winnaars? En
zijn er ook verliezers aan te wijzen?

TRANSPORTEURS:WINNAAR
Wat voor de consumenten geldt,
is natuurlijk net zo goed van toepassing op transportbedrijven.
Brandstofkosten happen bij hen
een kwart tot 30 procent uit de
jaarbegroting, stelt Transport en
Logistiek Nederland.
Er is wel een maar: veel transportbedrijven rekenen schommelingen in de brandstofprijzen door
aan hun klanten via zogenoemde
brandstofclausules. In dat geval
zijn het dus de klanten die profiteren van de lagere prijzen.
MAAKINDUSTRIE: WINNAAR
Olie zit niet alleen in benzine.
Tandpasta, verf, plastic tassen,
huishoudelijke apparaten: haast
overal zit wel een beetje olie in.

Producenten van deze artikelen
wrijven zich dus in de handen.
Of de consument daar iets van
merkt, is de vraag. Olie heeft bij
deze producten minder invloed
op de prijs dan bij brandstof.
Sowieso is het effect van de lagere
olieprijs in Europa minder groot
dan aan de andere kant van de
oceaan. De dollar is namelijk juist
duurder geworden. Dat is in dit
geval nadelig: vaten olie worden
in dollars verhandeld.

 Door hoge dollarkoers valt
effect lage olieprijs in
Europa tegen, olie wordt
in dollars afgerekend

OLIEBEDRIJVEN: VERLIEZER
Voor bedrijven die hun inkomsten halen uit de verkoop van
olie, is een lagere olieprijs natuurlijk slecht nieuws. Wanneer een
vat olie niet meer 115 dollar (zoals
deze zomer) maar 86 dollar (zoals
gisteren) oplevert, worden projecten op slag een stuk minder
winstgevend. Oliereuzen als Shell
en Exxonmobil verloren in drie
maanden tijd dan ook 12 tot 13 procent van hun beurswaarde.
Een lage olieprijs zorgt er ook
voor dat het minder aantrekkelijk
wordt om nieuwe bronnen aan te
boren. De kosten van winning
worden door de jaren namelijk
steeds hoger. Om die rendabel te
maken, moet de prijs een zeker niveau hebben.

OLIESTATEN: VERLIEZER
In de meeste olie-exporterende
landen vormt het zwarte goud de
belangrijkste inkomstenbron van
de overheid. Sommige landen
(Saudi-Arabië, Koeweit) kunnen
tegen een dipje, voor andere landen dreigt een gapend gat op de
begroting. Dit geldt volgens tijdschrift The Economist voor Iran,
Venezuela en Rusland.
Het verbond van olieproducerende landen OPEC, komt eind
november bijeen. De leden kunnen dan besluiten hun productie
te beperken, om zo de prijsdaling
te stoppen. Internationale media
melden echter dat niet alle landen dat willen, en dat een akkoord ver weg is. Dat is dan weer
goed nieuws voor de autobezitter.
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Beperking alimentatie voor
kind gaat tot ruzies leiden
door Jaap Roelants
HAAG – Veel gescheiden
ouders, met name vaders, beseffen
nog niet dat ze volgend jaar meer
kinderalimentatie moeten gaan betalen dan ze nu doen. Willen ze dat
niet, dan zullen ze nieuwe afspraken met hun ex-partner moeten
maken.

DEN

Daar wijst voorzitter Rob van
Coolwijk van de Vereniging van
scheidingsadvocaten vFAS op. Bij
de vereniging zijn ruim 900 advocaten aangesloten.
De verhoging van de kinderalimentatie is het gevolg van de ‘grote schoonmaak’ die het kabinet in
de veelheid van kindregelingen
heeft gehouden.
Bij een scheiding zijn de ouders
wettelijk verplicht een financiële
regeling voor hun minderjarige
kinderen af te spreken. In de
meeste gevallen komt het erop
neer dat de moeder de meeste
zorg voor de kinderen op zich
neemt en de vader kinderalimentatie betaalt. Dat bedrag varieert
naar draagkracht en wordt in onderling overleg vastgesteld.
Heel vaak wordt de alimentatie
vastgesteld op precies 139 euro per
kind. Dat komt omdat de ouder
die het betaalt, vanaf dat bedrag
een belastingkorting van 50 euro
krijgt. Daardoor ontvangt de moe-

der 139 euro, terwijl het de vader
maar 89 euro kost.
Die belastingkorting gaat verdwijnen. Daardoor zal de betalende
ouder vaak opnieuw willen onderhandelen over het alimentatiebedrag, denkt advocaat Van Coolwijk. „Als die korting van 50 euro
wegvalt, wordt het voor veel mensen te duur en zullen ze nieuwe
afspraken met hun ex willen maken.”
De kinderalimentatie kan in onderling overleg worden aangepast, maar Van Coolwijk gelooft
niet dat het zo eenvoudig zal
gaan. „Het gaat toch om 100 euro
voor twee kinderen.Dat komt bovenop de versoberingen van andere kindregelingen waarmee ze mogelijk te maken hebben. Dat geld
kunnen veel alleenstaande ouders
niet missen.”

 De belastingkorting
voor het betalen van
kinderalimentatie
gaat verdwijnen
 Van tien regelingen blijven
kinderbijslag, kindgebonden
budget, combinatiekorting
en kinderopvangtoeslag

advertentie
3x190

Als de partners niet tot overeenstemming komen, moeten ze
naar de rechtbank om daar een
wijziging van het alimentatiebedrag af te spreken.
In de Tweede Kamer voorzag minister Lodewijk Asscher (Sociale
Zaken, PvdA) geen al te grote problemen. De ervaring van advocaat
Van Coolwijk is anders. „Wij zien
vaak dat de moeders die de kinderen in huis hebben, geen krimp
geven, omdat ze willen dat hun
kinderen niets tekort komen. Ik
voorzie ruzies, die uiteindelijk in
de rechtszaal uitgevochten worden. De kinderen zijn daar uiteindelijke de dupe van.”
Kinderalimentatie moet overigens niet verward worden met
partneralimentatie. Kinderalimentatie is een wettelijke verplichting om de opvoeding te bekostigen, die vóór de partneralimentatie gaat. Slechts in 17 procent van
de scheidingen is er sprake van
een partneralimentatie. Die is overigens in 2015 wel geheel aftrekbaar. Dat verandert niet.
Volgend jaar blijven nog maar
vier van de tien kindregelingen
over. Dat zijn de kinderbijslag,
het kindgebonden budget, de
combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen, zoals de alimentatie-aftrek, of gaan op in andere
regelingen.

Knol zonder staart niet uit te bannen
Afknippen van paardenstaarten mag niet.
Paardenfokkers laten de omstreden
amputatie daarom in Frankrijk voltrekken.
door Annemieke van Dongen
ZUIDLAND – Een trekpaard hoort
geen staart te hebben, vinden de
meeste fokkers. Dat paarden wel
met een staart worden geboren,
doet daar niets aan af; en dat couperen sinds 2001 niet meer mag,
ook nauwelijks. Sinds het verbod
gebruiken trekpaardenfokkers
een maas in de wet: ze laten hun
dieren in Frankrijk couperen.
Daar mag dat wel, verklaart voorzitter Henk van der Pols van de
de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (KVTH), die dit jaar zijn honderdjarige jubileum viert. „Met
een verklaring van een Franse dierenarts komen de paarden terug
naar Nederland.”
Daar stelen ze de show tijdens
keuringen en wedstrijden, want
als tractor worden de voormalige
werkdieren allang niet meer gebruikt. Zo wordt komend weekeinde een keuring gehouden voor
trekpaarden uit heel Gelderland.
Het couperen van staarten is echter niet voor niets verboden, verklaart Ingrid Ramaan van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. „Paarden hebben een staart
om vliegen te verjagen en hun genitaliën te beschermen tegen insecten, wind en regen. Daar komt
bij dat couperen een pijnlijke verminking is. De staartwortel is het
laatste deel van de ruggenwervel.
Dat bevat botten, bloedvaten en
zenuwweefsel. Zo’n amputatie levert risico’s op.”
Fokkers denken daar anders over.

“

Een boer die achter
de ploeg liep, wilde
niet steeds zo’n
vieze staart in zijn
gezicht krijgen
Henk van der Pols, KVTH

„Wij weten niet anders dan dat
paarden een korte staart hebben”,
zegt Gerard Kruders, jurylid bij
keuringen. De staart van zijn eigen paard liet hij vijf jaar geleden
in Frankrijk couperen. „Dat gebeurt netjes en pijnloos, onder
verdoving. Een korte staart past
en hoort gewoon bij het ras.”
Toen de paarden (ook wel Belse
knollen genoemd) het zware
werk nog opknapten in de landen bosbouw, zat een staart in de
weg. „Als zo’n enorme kolos van
900 kilo zijn zware staart om de
leidsels slaat, wordt de kar stuurloos”, zegt Van der Pols. „Dat is
gevaarlijk. Ook wilde een boer die
achter de ploeg liep, niet steeds
zo’n vieze staart vol mest en urine in zijn gezicht krijgen.”
Volgens de voorzitter van de trekpaardenvereniging missen gecoupeerde dieren hun staart niet. „Integendeel. Ze hebben niet, zoals
andere paarden, last van staarteczeem. Vliegen verjagen ze door
met hun huid te trillen.” In zijn
fokkerijstal in Zuidland staan tien
trekpaarden, waarvan vijf zonder
staart. Het jongste dier is drie jaar
geleden in Frankrijk gecoupeerd.
Een vereniging met leden die de
wet ontduiken, verdient volgens
SP-Tweede Kamerlid Henk van
Gerven het predicaat ‘koninklijke’
niet. Hij vroeg staatssecretaris
Dijksma van Economische Zaken
vorig jaar om die eretitel in te trekken.
Zij liet weten daar geen reden
voor te zien. „De organisatie heeft
zich toegelegd op het veranderen
van de cultuur binnen de fokkerij
en draagt de boodschap uit dat
het couperen van paardenstaarten
maatschappelijk ongewenst is.”
Volgens Dijksma worden steeds
minder paardenstaarten gecoupeerd. Van de 70 veulens die in
2012 werden gekeurd voor het
trekpaardenstamboek, misten er
24 hun staart.
Hobbyisten die trekpaarden houden, bijvoorbeeld om ze voor een
wagentje te spannen, vinden een
staart doorgaans geen enkel probleem. Het zijn echter de oudere,

Derde dode Dance Event
door Emiel van Dongen
AMSTERDAM – Een derde bezoeker

van het Amsterdam Dance Event is
overleden. Zo goed als zeker is
drugsgebruik in alle gevallen (mede) de doodsoorzaak.

Een 41-jarige vrouw is zondagochtend overleden aan de gevolgen
van drugsgebruik, zo meldde de
politie gisteren. Eerder werd al bekend dat ook een 21-jarige Nederlandse en een 33-jarige Servische
man zondag stierven. Allemaal
hadden ze zaterdagnacht een bezoek gebracht aan één of twee
feesten van het overkoepelende
evenement Amsterdam Dance
Event (ADE), dat van woensdag
tot en met zondag plaatsvond op

85 locaties in de hoofdstad.
Politiewoordvoerder Ellie Lust:
„De schouwarts heeft vastgesteld
dat de vrouw is overleden door
xtc-gebruik. Bij de twee mannen
is de doodsoorzaak medisch nog
niet vastgesteld. Maar mensen uit
hun omgeving hebben tegenover
de politie verklaard dat de slachtoffers drugs hebben gebruikt.”
De Serviër bezocht een feest in
Club Lite, de Nederlandse man
het feest Awakenings in de Westergasfabriek en de vrouw ging
eerst naar Awakenings en daarna
naar Club Lite. Lust: „Dat is frappant. Mogelijk zijn op één of beide locaties vervuilde drugs verhandeld. We roepen daarom met
klem op om partydrugs te testen
of meteen weg te gooien.”

TOREZ

Koffers slachtoffers
MH17 opgehaald
Een Nederlands team van de
MH17-repatriëringmissie
heeft gisteren in het oosten
van Oekraïne twee koffers
opgehaald van slachtoffers
van de vlucht MH17. Mensen
in de omgeving van de rampplek hadden de vondst telefonisch gemeld. Na onderzoek door forensisch experts in Charkov gaan de koffers op transport naar Nederland.

AMSTERDAM

Man verdrinkt
bij redden kat
Een 66-jarige man is gistermiddag in Amsterdam-Zuidoost verdronken toen hij
zijn kat uit het water wilde
redden. Volgens een politiewoordvoerster kwam hij
met zijn voet vast te zitten,
waardoor hij niet meer boven water kon komen.
Hulpdiensten probeerden
de man nog te reanimeren,
maar hij stierf ter plekke. De
kat bleef ongedeerd.

HILVERSUM

Bill Gates te gast
in ‘College Tour’

 Conservatieve fokkers die een staart niet bij een trekpaard vinden horen,

maken de dienst uit in de sector. foto Evert van Moort/HH

conservatieve fokkers die in de
trekpaardenwereld nog steeds de
dienst uitmaken, erkent Van der
Pols. „Dat zijn mensen die de tradities van huis uit hebben meegekregen, vaak vroeger zelf nog met
trekpaarden hebben gewerkt. Zij
houden het ras in stand, ons cultuurhistorisch erfgoed. We kunnen niet zonder hen. Mensen die
een trekpaard kopen om er lekker
mee te rijden, fokken niet. Zonder de oude garde kunnen we het
stamboek wel opdoeken.”
Eyes on Animals vindt dat de
KVTH paarden met gecoupeerde
staarten moet weren van wedstrij-

den en keuringen. „Of breng er
punten voor in mindering”, zegt
Ramaan. „Dan is de lol er snel
vanaf.” Volgens de vereniging kan
dat niet. „Dat zou discriminatie
zijn”, zegt de voorzitter. „Paarden
worden niet beoordeeld op hun
staart. Dat is nooit zo geweest.
Paarden die in Frankrijk zijn gecoupeerd, mogen we niet eens
weigeren bij een keuring of wedstrijd, vanwege het vrije handelsverkeer in Europa. Dat heeft de
rechter beslist. Wij maken de wet
niet. Het enige dat we kunnen en
doen, is fokkers vragen om niet
meer naar Frankrijk te rijden.”

Gecoupeerd paard hoort niet
op markt, maar is daar wel
ZUIDLAREN - In Zuidlaren verwisselen vandaag naar verwachting
een kleine tweeduizend paarden
en pony’s van eigenaar. Dieren
met gecoupeerde staarten worden officieel niet toegelaten op de
Drentse paardenmarkt. Dat staat
in de gedragscode voor dierenwelzijn, die de markten zijn overeengekomen met de Dierenbescherming en dierenartsen. Toch troffen inspecteurs van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals

de afgelopen jaren op elke grote
paardenmarkt trekpaarden met
gecoupeerde staarten aan. Boetes
worden daar ‘zelden of nooit’
voor uitgedeeld, zegt een woordvoerder van inspectiedienst
NVWA. „De eigenaren kunnen
vaak een verklaring laten zien dat
de staart in het buitenland is gecoupeerd of dat er een medische
noodzaak was.” Op het couperen
staat maximaal drie jaar cel of een
geldboete van 20.500 euro.

Microsoft-oprichter Bill Gates zal in november zijn opwachting maken in het programma College Tour. Dat
maakte omroep NTR gisteren bekend. De uitzending
op 14 november zal dit seizoen afsluiten. Andere gasten de komende weken zijn
acteur John Cleese, zangeres
Anouk en de econoom Thomas Piketty.

ARCEN

Aapjes gestolen
van landgoed
Criminelen hebben in de
nacht van zondag op maandag tien doodshoofdaapjes
gestolen uit een verblijf in
de Kasteeltuinen in Arcen.
Eén aapje is gisteren teruggevonden op het landgoed. De
apen verbleven sinds 2012 in
de tuinen. Waarschijnlijk
gaat het om een professionele diefstal, meent de politie.
Alle aapjes zijn gechipt en
voorzien van een zendertje.

in Amsterdam
Tibor Brunt van kennisinstituut
voor de verslavingszorg Trimbos
vindt het uitzonderlijk als vast
komt te staan dat er drie drugsdoden in één weekend zijn gevallen.
„Normaliter vallen er zo’n zes, zeven drugsdoden per jaar”, zegt
Brunt. Vervuilde xtc is volgens
hem als oorzaak niet zo waarschijnlijk. „Het leeuwendeel van
de xtc-pillen bevat tegenwoordig
eigenlijk uitsluitend de werkzame stof mdma”, zegt Brunt.
Aannemelijker is volgens hem de
hoge mdma-dosering in de pillen
in combinatie met extreme hitte
en luchtvochtigheid bij de feesten. „De pillen zijn tegenwoordig
bijna twee keer zo sterk als een
paar jaar geleden. Bij gebruik van
mdma krijg je al 1 tot 2 graden li-

chaamstemperatuurverhoging.
Ben je dan ook nog eens in een
ruimte met een heel hoge temperatuur en luchtvochtigheid, dan
kan de temperatuur oplopen tot
zelfs 42 graden. Dat kan snel tot
de dood leiden.”
Brunt hoorde van kennissen dat
op sommige plekken van het evenement ‘de condens van het plafond afdroop’. „Dat is ook zonder
drugsgebruik al een risicofactor.”
Op dancewebsite Partyflock gaan
opvallend veel reacties op het
Awakenings-feest over de hitte
daar. Onder meer is te lezen: „Dit
was de 4e keer in de Gas en dit
was by far de drukste en warmste. Ik vond het echt tegen de limiet aan en merkte ook aan mezelf dat ik het niet goed trok.”
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‘Zet geen asielzoekers uit naar ebola-landen’

Deuren te
klein voor
topstukken

– Oppositiepartijen
D66, SP en GroenLinks vinden dat
voorlopig geen uitgeprocedeerde
asielzoekers moeten worden teruggestuurd naar landen waar de ebola-epidemie heerst. Ze vinden dat
onverantwoord. De regering past
het uitzettingsbeleid niet aan.

ROTTERDAM

Staatssecretaris
Fred
Teeven
(Asielbeleid, VVD) liet de Kamer
vorige week weten dat hij het uitzetbeleid voor Sierra Leone, Liberia en Guinee niet wijzigt.
Een 31-jarige Liberiaan kreeg gisteren van de rechter in Den Bosch
te horen dat hij naar zijn geboorteland mag worden uitgezet. De
man verzette zich tegen uitzetting met een beroep op het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens (EVRM).
Volgens de rechter heeft de man
niet aannemelijk gemaakt dat
sprake is van een reëel risico op
besmetting. Hij kan zich met voorzorgsmaatregelen beschermen tegen het virus, aldus het vonnis.
Een negatief reisadvies voor Liberia en het feit dat de Belgische autoriteiten vanwege ebola vreemdelingen niet uitzetten naar Liberia,
maakt dat risico volgens het vonnis niet anders.
Intussen verklaarden de Europese
ministers van Buitenlandse Zaken gisteren dat Europa meer gaat
doen aan de bestrijding van ebola.
Ze zijn bereid honderden miljoenen te steken in de strijd tegen
het virus. Groot-Brittannië pleitte voor extra geld, bovenop het

Het dak van de Hermitage ging gisteren
open voor veertien megaschilderijen,
geschilderd in de Gouden Eeuw.
AMSTERDAM – Natuurlijk vertrouwt Tom van der Molen op de
vaklieden, maar toch, het is niet
voor niets een uitzonderlijke klus
en het blijft mensenwerk. En dus
houdt de conservator zijn hart
vast als het enorme 17e-eeuwse
doek voorzichtig door het dak van
de Hermitage naar beneden
komt.
Wat als het uit de takels valt?
„Tja, het is miljoenen waard, het
is verzekerd, maar het is ook
uniek en onvervangbaar.”
Het bijna twee meter hoge en
ruim vijf meter lange doek dat Nicolaes Eliasz. Pickenoy in 1632
maakte, Maaltijd van schutters van
de compagnie van kapitein Jacob
Backer en luitenant Jacob Rogh,
landt deze maandagochtend gelukkig probleemloos.
De kop is eraf, na deze volgen nog
veertien monumentale groepsportretten uit de Gouden Eeuw. Allemaal grote topstukken uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, die
door geen enkele deur kunnen en
daarom met kraan via een nieuwe
dakopening in de Herenvleugel

“

Vanaf
windkracht 4
wordt het link,
dat risico
nemen we niet
Fred Weijgertse, transporteur

van de Hermitage worden geplaatst. Dit alles voor de komende
tentoonstelling Hollanders van de
Gouden Eeuw. Het verhuizen van
de grote schilderijen is in handen
van Crown Fine Art, de vijftig
jaar oude Amsterdamse specialist
in kunsttransport. Directeur Fred
Weijgertse heeft zo’n tweehonderd man in dienst. Het bedrijf is
wereldwijd actief voor musea en
galerieën, met vestigingen in achttien landen waaronder China, Dubai en de Verenigde Arabische
Emiraten.
Genoemd groepsportret van
Pickenoy weegt zo’n 300 kilo. Gelukkig staat er slechts windkracht
3. „Vanaf windkracht 4 wordt het
link, dat risico nemen we niet”,
zegt Weijgertse.
Begin dit jaar hoefde Crown bij
het Rijksmuseum geen rekening
te houden met ‘de weergoden’.
Toen ging het om de verplaatsing
van het 17e eeuwse groepsportret
De compagnie van kapitein Frans
Banning Cocq en luitenant Willem
van Ruytenburgh maakt zich gereed
om uit te marcheren, wereldberoemd geworden als De Nachtwacht. Dat schilderij weegt 550 kilo en kwam via de kelder door
een luik in de vloer. ‘De brievenbus’, noemt Weijgertse dat.
Het grootste exemplaar onder de
verhuisde groepsportretten is volgens Van der Molen meer dan zes
meter lang: Maaltijd van schutters
met kolonel Jan van de Poll en kapitein Gijsbert van de Poll, van de
Duitse kunstenaar Johannes Spillberg. Hij maakte het in 1650 in
Amsterdam.
Op de expositie staan straks meer
dan dertig groepsportretten cen-

DEN HAAG – Infanterist majoor
Gijs Tuinman krijgt de Militaire
Willems-Orde voor zijn ‘voortdurend heldhaftig, beleidvol en moedig optreden’ tijdens een missie
in Afghanistan.
De Militaire Willems-Orde is de
hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding en de hoogste ridderorde.
De
onderscheiding
wordt op 4 december aan Tuinman uitgereikt door koning Willem-Alexander.
De laatste die een Willems-Orde
kreeg, was commando kapitein
Marco Kroon in 2009. Er zijn nog
vier dragers van de Militaire Willems-Orde in leven, twee Nederlanders, een Brit en een Amerikaan. Daarnaast zijn er enkele na-

door Silvan Schoonhoven

 Een enorm schilderij van Nicolaes Eliasz. Pickenoy uit 1632 kan alleen via een gat in het dak de Hermitage in, voor

de tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’. foto Herman Wouters/HH

traal. Deze reusachtige ‘broers en
zussen van De Nachtwacht’ illustreren een samenlevingsvorm die
vier eeuwen geleden uniek in de
wereld was en typisch Hollands:
collectief burgerschap. De Repu-

UTRECHT – Bijna alle leerlingen die

en ‘moedig’. foto veteranendag.nl

tionale en internationale militaire
eenheden die de onderscheiding
hebben gekregen.
Commando Tuinman is vijf keer
in Afghanistan geweest en enkele
malen in Afrika. De dertiger heeft
na zijn uitzendingen even als consultant gewerkt, maar is nu weer
actief als militair.

 Een 31-jarige man moet
terug naar Liberia. Volgens
de rechter kan hij zich
beschermen tegen ebola

Dat concludeerde onderzoeksprogramma Dossier EenVandaag gisteravond. In het tv-programma
trekt de Vlaamse toxicoloog Jan
Tytgat de conclusies in twijfel van
een RIVM-rapport uit 2011. Dat
stelde dat er waarschijnlijk geen
verband is tussen de wapenolie
PX-10 en kanker. Het gehalte aan
giftig benzeen zou daarvoor te
laag zijn geweest. Tytgat noemt
die conclusie ‘wetenschappelijk
niet juist’.
Rob Timmerman uit Den Helder
heeft als voormalig arts bij de marine veel zieke oud-militairen in
zijn praktijk gezien. Tijdens zijn
studie had Timmerman geleerd
om bij een bepaalde kankervariant te informeren of er contact met benzeen was geweest. Zo
werd al gauw een verband zichtbaar tussen kanker en PX-10.
Patiënten vertelden de arts hoe
PX-10 scheutig werd gebruikt bij

defensie. Ook dienstplichtige militairen hebben ermee gewerkt.
„Als het middel nou erg gestonken had, dan hadden de mannen
wel geroepen dat ze niet in die
lucht wilden werken. Maar het
rook lekker, naar zoete snoepjes.
Ik hoor van patiënten dat ze het
gebruikten in niet-geventileerde
ruimten. Daar legden ze wapenonderdelen in grote bakken vol
PX-10.”
In het RIVM-rapport uit 2011 staat
volgens Timmerman dat de blootstelling niet langdurig was. „Waar
hebben ze dat gemeten dan? Op
die manier verdraai je de feiten.”
De wereldgezondheidsorganisatie
WHO stelt bovendien volgens de
marinearts dat blootstelling aan
benzeen altijd gevaarlijk is.
Timmerman: „Ik vind het schandalig dat in 1980 inspecteur Bartlema van de geneeskundige dienst
in een nota schrijft dat dit levensgevaarlijk spul is dat in de burgermaatschappij al is verboden. En
dat er in 1984 een brief komt
waarin staat dat defensie er gewoon mee doorgaat.”
Timmerman vindt dat defensie
opnieuw naar de zaak moet kijken. „Het is moeilijk te bewijzen
dat het van de PX-10 komt. Maar
als je naar de statistiek kijkt, is dat
verband er overduidelijk.”

 Dat smeerolie PX-10
kankerverwekkend is,
zou de top van defensie
hebben verzwegen

 Het middel werd vroeger
scheutig gebruikt bij
defensie, ook door
dienstplichtige militairen

DEN HELDER – De top van defensie

door Freke Remmers

 Majoor Tuinman was ‘heldhaftig’

ren naar Sierra Leone, onder toeziend oog van de ambassadeur van het Afrikaanse land. foto William Hoogteyling/HH

half miljard dat al is toegezegd.
Nederland stuurt daarvan 30,8
miljoen naar Guinee, Sierra Leone en Liberia. De nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse

Schadelijke olie PX-10
‘rook zo lekker zoet’

bliek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in belangrijke mate
bestuurd door rijke burgers met
gemeenschapszin, terwijl in de
rest van Europa vorsten en kerkelijk leiders de dienst uitmaakten.

De expositie ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ is van 29 november tot en
met eind 2016 te zien in de Hermitage in Amsterdam. Zie www.hollandersvandegoudeneeuw.nl

Negen miljoen voor zomerscholen
die leerlingen doen overgaan

Willems-orde
voor commando

 Hulporganisatie Lion Heart Foundation verscheepte in de strijd tegen ebola gisteren vanuit Deil 22 ton hulpgoede-

dreigen te blijven zitten maar
zich in de zomer laten bijspijkeren, gaan alsnog over. Vanaf dit
jaar is er daarom 9 miljoen euro
beschikbaar voor scholen om
meer van zulke zomerscholen op
te zetten.
In de zomer van 2013 en 2014 organiseerden de brancheorganisatie
van middelbare scholen (de
VO-raad) en de vakbond CNV
Onderwijs zomerscholen als pilot. Daar deden respectievelijk
240 en 440 leerlingen aan mee.
Zij werden in korte tijd bijgespij-

kerd in de vakken waarin ze nog
onvoldoende scoorden. In het eerste jaar ging 85 procent alsnog
over, in 2014 90 procent, aldus de
VO-raad.
„Scholen bepalen zelf welke leerlingen alsnog een kans verdienen.
Voor velen is het zonde nog een
heel jaar over te doen als je op
maar één of twee vakken iets te-

 Jaarlijks blijven ruim
55.000 leerlingen zitten.
Dat kost de samenleving
zo’n 350 miljoen euro

kortkomt”, vertelt Linda Zeegers,
VO-raad-woordvoerder. Dat de pilot dus zo succesvol is, is mede
dankzij een zekere selectie aan de
poort. „Het zijn leerlingen voor
wie het haalbaar is nog over te
gaan door iets bij te spijkeren.”
Het ministerie van Onderwijs
stelt nu 9 miljoen euro beschikbaar zodat ook andere scholen
een zomerschool kunnen beginnen.
In Nederland blijven relatief veel
leerlingen zitten. Per jaar gaat het
om ruim 55.000 leerlingen
(5,8 procent). Zittenblijvers kosten Nederland op jaarbasis zo’n
350 miljoen euro.

wist dat schoonmaakolie PX-10
kankerverwekkend was, maar liet
militairen er nog jarenlang mee
werken. Een onderzoek waaruit
blijkt dat het wel meeviel met het
risico van het middel, is volgens
een toxicoloog slecht uitgevoerd.

Zaken, Bert Koenders, vindt dat
Europa vooral hulpverleners moet
sturen naar het crisisgebied in
West-Afrika.
De Duitse minister Frank-Walter
Steinmeier wil een internationaal
team van deskundigen, medici en
verzorgers opzetten om ebola en
andere ziekten aan te pakken.
Naast de blauwhelmen (VN-vredestroepen), zouden er ook withelmen moeten komen voor gezondheidscrises.

Tijdens een bijeenkomst van het
Rotterdam Wereld Gezondheidsinitiatief werd gisteren duidelijk
dat de aanpak van ebola sneller
moet. Het te laat onderkennen
van de ziekteverschijnselen kan fataal zijn, zo is inmiddels ook buiten Afrika al enkele malen gebleken. Niet alleen voor individuele
patiënten is een adequate reactie
op ziekteverschijnselen nodig,
maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Zo hebben de

autoriteiten in de landen waar de
epidemie nu heerst, veel te lang
gewacht met ingrijpen: het eerste
sterfgeval dateert van december
2013, terwijl pas in april 2014
alarm werd geslagen. Toen waren
er al tientallen doden geteld.
Volgens Karline Kleijer van Artsen zonder Grenzen is het zeer
waarschijnlijk dat de ziekte ook
in de omringende landen van de
drie ebola-brandhaarden heerst.
Dat is volgens haar echter niet
controleerbaar, omdat landen weigeren in te gaan op vragen daarover, uit vrees voor economische
schade.
Dat het geen op voorhand verloren strijd is tegen het zeer agressieve virus, bewijzen de Afrikaanse landen Senegal en Nigeria,
waar de ziekte enkele maanden
geleden de kop op stak, maar die
gisteren ebolavrij zijn verklaard.
De kans dat ebola grootschalige
vormen aanneemt, wordt door
deskundigen dan ook niet groot
geacht. In Nederland hebben het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het
Landelijk Centrum Infectieziekten (LCI) maatregelen getroffen
om patiënten met ebola direct te
isoleren en te behandelen.
Het Nederlandse Rode Kruis
deed gisteren nog eens een dringende oproep de organisatie financieel te steunen in de strijd tegen
ebola. Er zijn tientallen miljoenen
euro’s nodig om in de getroffen
gebieden adequaat hulp te verlenen.
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JAKARTA JUICHT VOOR JOKO WIDOWO

STOCKHOLM

Zweden zoekt geen
Nederlands schip
Het Zweedse leger sprak gisteren Russische berichten tegen dat het op zoek zou zijn
naar een Nederlandse onderzeeër voor de kust van Stockholm. Zweedse militairen
zijn daar sinds vrijdag bezig
met een grote speuractie. Er
wordt gespeculeerd dat het
gaat om een Russische duikboot in nood.

ANKARA

Koerdische strijders
krijgen hulp Turkije
Turkije helpt Koerdische
strijders uit Irak naar de Syrische stad Kobani te gaan.
Dat heeft minister Mevlut
Cavusoglu van Buitenlandse
Zaken gisteren gezegd. Eerder klaagden Koerden dat
Turkije de grens dichthield
voor Koerden die willen
meevechten tegen terreurorganisatie Islamitische Staat.

ISFAHAN

Nieuwe
president

JAKARTA – Een grote menigte juicht Joko Widowo

(staand met rode stropdas) toe tijdens een rijtoer door
Jakarta na de ceremonie in het parlement waarbij hij
werd geïnaugureerd. Widowo, die in juli de verkiezingen
won, werd gisteren officieel de nieuwe president van In-

donesië. Hij volgt president Yudhoyono op, die tien jaar
aan de macht is geweest. De verwachtingen van Joko
Widowo, die niet afkomstig is uit de Indonesische elite,
zijn hoog. Gisteren kondigde hij aan de rijstproductie in
het land fors te willen verhogen. foto Dewi Nurcahyan/HH

Frontale aanval in België
op ‘kamikaze-kabinet’
Oppositie legt bewindslieden van N-VA
het vuur na aan de schenen met
beschuldiging van racistische uitlatingen.
door onze correspondent
Petra Janbroers
BRUSSEL – De nieuwe regering van

België is nauwelijks uit de startblokken, of er is al gedoe ontstaan. De kersverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de
Vlaamse nationalist Theo Francken, is volgens de Franstalige oppositie een onverbeterlijke homohater, racist en extreemrechtse
‘flamingant’ en zou moeten opstappen. „Dit is een hetze tegen
mij”, zei Francken gisteren.
Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon van de NieuwVlaamse Alliantie (N-VA), moet
wat de Waalse socialisten betreft
ook opstappen. In een recent interview zei hij dat collaborateurs

“

De PS is het gevoel
voor proportie
kwijt, straks
noemen ze elke
Vlaming een racist
Carl Devos, politicoloog

in de Tweede Wereldoorlog ‘hun
redenen hadden’.
De aanvallen op de kabinetsleden
van de N-VA voorspellen weinig
goeds. Migratieminister Francken
(36) is een politiek risico à la Wilders of Fortuyn, menen analisten.
Die noemen de coalitie onder leiding van de Franstalige liberaal
Charles Michel dan ook een ‘kamikaze’-kabinet.
Voor het eerst in haar 35-jarig bestaan regeert de Waalse Parti Socialiste (PS) niet mee, terwijl de
Vlaamse N-VA, de grootste partij,
voor het eerst wel in de federale
regering zit. Dat levert een onwennige constructie op, vooral omdat
de N-VA de onafhankelijkheid
van Vlaanderen nastreeft.
De heisa rond de N-VA kwam onverwacht snel en fel. En de fractieleider van de PS, Laurette Onkelinx, is nog lang niet klaar met
haar aanvallen.
Het begon ermee dat bekend
werd dat Francken op het verjaarsfeestje was gesignaleerd van
oud-senator Bob Maes, de oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie. Vervolgens doken er allerlei oude e-mails en posts op
Facebook op. In een ervan, uit
2007, schrijft Francken dat het pesten van homo’s in de hoofdstad
‘alles te maken heeft met het ho-

 Staatssecretaris Francken foto HH

 Minister Jan Jambon foto HH

ge aantal islamieten en kutmarokkaantjes’. Ook kwam een uitlating bovendrijven uit 2011 over de
‘economische meerwaarde van
Marokkaanse, Congolese en Algerijnse migranten’. Elke nieuwe
‘onthulling’ bracht Onckelinx in
de Kamer weer tot woede: „We
hebben nu een racist aan het
hoofd van Asiel en Migratie.”
Donderdag verontschuldigde
Francken zich in het parlement

voor uitspraken in het verleden
als die mensen zouden hebben gekwetst, zoals hij al eens eerder
had gedaan. De dag erop diende
een Franstalig Brussels gemeenteraadslid toch een klacht in wegens racisme, wat aanleiding was
voor een nieuw debat.
N-VA-leider Bart de Wever sneerde afgelopen weekeinde dat ‘iedereen het niveau zoekt dat hem of
haar eigen is’. Graven in privémails en oude facebookberichten
vindt hij ‘nog één stap van de roddelblaadjes verwijderd’. Ook de
Gentse hoogleraar politicologie
Carl Devos is kritisch: „De PS is
het gevoel voor proportie kwijt.
Straks noemen ze elke Vlaming
een racist.”
De keuze voor een N-VA’er en
met name Francken met de uitstraling van een marinier, op de
gevoelige porteuille Asiel en Migratie is een gok van N-VA-leider
De Wever. Francken heeft er
nooit een geheim van gemaakt
dat hij het beleid van zijn voorganger, de Vlaamse liberaal Maggie
De Block, niet ver genoeg vond
gaan. Hij wil een strenger terugkeerbeleid. „Ik ga duizend sanspapiers extra terugsturen”, zei hij
vorige week over illegalen. Hij zet
echter niet aan tot haat of geweld,
betoogt Jozef De Witte, directeur
van het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding, in de Vlaamse krant De Morgen. „Hoe kwetsend of beledigend zijn uitspraken ook zijn, ze
zijn niet meteen wettelijk strafbaar. Ze scheppen wel een negatieve sfeer.”

Aanval met zuur op
Iraanse vrouwen
De Iraanse politie heeft vier
mannen aangehouden die
worden verdacht van het
gooien van bijtend zuur
over zeker vier en mogelijk
elf vrouwen. De vrouwen
werden aangevallen omdat
ze hun hoofddoekjes niet
volgens de voorschriften
droegen. De vrouwen liepen
ernstige brandwonden op.

Schoolmeisjes toch niet vrij ‘Nieuwe wet maakt
Turkije politiestaat’

door onze redactie buitenland

door onze correspondent
Jessica Maas

ABUJA – De twijfel groeit of de 219

schoolmeisjes die een half jaar geleden door Boko Haram in Nigeria
zijn ontvoerd, snel vrij zullen komen.

Afgelopen vrijdag werd bekend
dat er een akkoord was gesloten
tussen de islamitische terreurbeweging en de Nigeriaanse regering. Een aantal meisjes zou deze
week worden vrijgelaten als gebaar van goede wil. Daarna moesten vredesonderhandelingen beginnen en in dat kader zou ook de
rest van meisjes naar huis mogen.
De onderhandelingen moeten
een einde maken aan de strijd die
de afgelopen vijf jaar meer dan
tienduizend levens heeft geëist.
Boko Haram streeft naar een islamitische staat in Nigeria en probeert dat doel te bereiken door
middel van aanslagen en ontvoeringen.
De regering kondigde eind vorige
week een wapenstilstand af, na gesprekken tussen de beide partijen
in buurland Tsjaad. Daarbij zou
ook zijn afgesproken dat de meisjes worden vrijgelaten, maar dat
is niet bevestigd door de leider
van Boko Haram, Abubakar Shekau.
Inmiddels circuleren er berichten
dat de man die namens Boko Haram sprak, helemaal geen vertegenwoordiger is van de terreurgroep. Mogelijk is de regering in
de maling genomen. Ook wordt

ISTANBUL – De Turkse politie en jus-

titie krijgen, als het aan de regering ligt, meer macht.

 Zes meisjes die wisten te ontsnappen, nadat Boko Haram half april een

school had overvallen. foto Adam Nossiter/HH

geopperd dat president Jonathan
Goodluck probeert goede sier te
maken met de afspraken, omdat
hij onder vuur ligt vanwege de
lakse aanpak van Boko Haram.
Bovendien braken gisteren in het
noordoosten van Nigeria nieuwe
gevechten uit tussen het leger en

 Regering is mogelijk in de
maling genomen door man
die zich voordeed als onderhandelaar van Boko Haram

Boko Haram. Daarbij zouden 25
strijders van de islamitische
groep zijn omgekomen.
Bijna driehonderd meisjes werden half april ontvoerd toen hun
school in de noordoostelijke stad
Chibok door Boko Haram werd
overvallen. Enkele tientallen meisjes ontsnapten daarna. In mei
werd een video van de terreurgroep openbaar. Daarop waren
zo’n 130 gevangen meisjes te zien.
Voor de vrijlating van de schoolmeisjes is wereldwijd gedemonstreerd onder de leuze ‘Bring
Back Our Girls’.

Politie en justitie krijgen meer
ruimte om mensen op te pakken
en af te luisteren, om huizen te
doorzoeken en eigendommen in
beslag te nemen. Alleen ‘redelijke
argwaan’ is daarvoor voldoende.
Het bedreigen van overheidspersoneel wordt zwaarder bestraft.
Volgens de oppositie is de Turkse
politiestaat met het pakket compleet.
Na de onrust onlangs in het Koerdische zuidoosten, waarbij bijna
veertig mensen om het leven kwamen, 340 gewond raakten en
1.000 werden gearresteerd, ligt er
een wetsvoorstel op tafel dat het
werk van de veiligheidsdiensten
in het land eenvoudiger moet maken. De timing daarvoor is slim.
Na de vele slachtoffers, vernielingen en brandstichtingen, is de
roep om vergelding in het land
groot.
Onderzoeker Emma SinclairWebb van Human Rights Watch

 Politie en justitie krijgen
meer macht om mensen op
te pakken, af te luisteren en
om huizen te doorzoeken

spreekt van een achteruitgang.
Eerder dit jaar werd de macht van
de veiligheidsdiensten juist ingeperkt. Met name afluisteren - nadat Erdogan en andere politici
daarvan zelf het slachtoffer waren
geworden - kon niet zo maar
meer.
Deze maatregelen worden nu
weer teruggedraaid. „Zorgwekkend”, zegt Sinclair-Webb, zeker
in een land waar de mensenrechten achteruit hollen en de autoritaire trekjes van de regering rap
toenemen. „De nieuwe wetgeving maakt het nog eenvoudiger
voor de regering om jacht te maken op politieke vijanden.”
De vage wetgeving, gecombineerd met een nieuw systeem
van strafrechters, maakt de vooruitzichten weinig hoopvol. „Afgelopen mei werden veel bekritiseerde speciale geautoriseerde
rechtbanken voor terreurmisdrijven afgeschaft. Dat juichen we
toe, maar er dreigt nu iets anders
voor in de plaats te komen.”
Nieuwe zogenoemde vrederechters, die belast zijn met aanhoudingen, voorarrest en huiszoekingen, hebben nauwe banden met
de regering. „Mogelijkheid tot beroep is er, maar bij een andere
‘vrederechter’. Het gevaar van een
gesloten systeem dreigt.”
Volgens vicepremier Numan Kurtulmus is er geen enkele reden
voor bezorgdheid. De nieuwe wet
brengt de ‘democratische rechten’
niet in gevaar.

INDIANAPOLIS

Lichamen van zeven
vrouwen gevonden
In de Amerikaanse staat Indiana zijn afgelopen weekeinde zeven dode vrouwen
gevonden. De lichamen zijn
op verschillende locaties gevonden in de steden Hammond en Gary. Sommige
zouden daar al twintig jaar
hebben gelegen. De politie
heeft een 43-jarige inwoner
van Gary opgepakt.
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Duitsland verbiedt
opleiding jihadisten
In de strijd tegen IS scherpt
Duitsland het strafrecht aan,
heeft minister van Justitie
Maas gisteren gezegd. Het
wordt strafbaar Duitsland te
willen verlaten om in het
buitenland zware gewelddelicten te plegen of zich daarvoor te laten opleiden. Ook
wordt financiering van terrorisme een apart delict.

TÖNNING

Zeehonden dood
door een griepvirus
Een groot deel van de ernstig zieke of gestorven zeehonden die werden gevonden aan de Duitse Noordzeekust had een griepvirus. Dat
blijkt uit onderzoek. Op de
stranden van de eilanden
Helgoland, Sylt, Amrum en
Föhr werden de laatste drie
weken zo’n 350 zieke of dode zeehonden aangetroffen.
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‘Dit gebied is één massagraf’
Leden van
indiaanse
gemeenschappen
zoeken in Mexico
naar verdwenen
studenten.
REPORTAGE
VERDWENEN STUDENTEN
door onze correspondent
Jan-Albert Hootsen
IGUALA – Als het smalle bergpad

een scherpe bocht naar links
maakt, houden de ongeveer twintig mannen plotseling stil. Hijgend en zwetend kijken ze naar
een kleine stapel stenen in een natuurlijke nis. Erboven hangen
twee houten kruisjes. „Fosa?”,
vraagt Luis Moctezuma puffend
aan de man naast hem. Die knikt.
„Fosa”, mompelt hij. „Een oude.
Dit is niet waar we naar zoeken.”
Fosa is de Mexicaanse term voor
clandestien graf. De omgeving
van het stadje Iguala is er volgens
deze mannen mee bezaaid. Hier,
in de Zuid-Mexicaanse deelstaat
Guerrero, verdwenen eind vorige
maand 43 studenten van een lerarenopleiding. Waarschijnlijk zijn
ze vermoord door corrupte politieagenten en leden van een drugsbende. „Dit hele gebied is één
groot massagraf. Er zijn hier honderden fosas”, zegt Moctezuma.
Hij wijst naar de bergtop die boven de dichte begroeiing uittorent. „Officieel heet die piek de
‘Berg van het Tijgertje’. De mensen uit de omgeving spreken liever van de cerro de la muerte, de
berg van de dood.”
Volgens omwonenden begraven
drugsbendes hier al jaren hun
slachtoffers, in maïsveldjes en in
het bos in de bergen. Er zijn verse
graven, zoals die waar twee weken geleden 28 verkoolde licha-

“

Waarom zouden
agenten nu ineens
wel hun best doen
om de studenten
te vinden?
Luis Moctezuma, burgerwacht

 Vrijwilligers van de UPOEG onderzoeken een vermoedelijk clandestien graf in de omgeving van Iguala. foto Jan-Albert Hootsen

men werden gevonden. DNA-onderzoek wees uit dat het niet de
verdwenen studenten betrof. En
er zijn oude, zoals deze.
Moctezuma en zijn kompanen
zijn leden van de UPOEG, een organisatie van indiaanse gemeenschappen uit de Costa Chica, het
kustgebied ten oosten van de badplaats Acapulco. De UPOEG werd
daar twee jaar geleden opgericht
door burgers die de voortdurende
criminaliteit en corruptie onder
lokale politiekorpsen zat waren.
Ze bewapenden zich met pistolen
en jachtgeweren en begonnen te
patrouilleren als ‘gemeenschapspolitie’. Anderhalve week geleden
trokken ze Iguala binnen, nadat
bekend werd dat de studenten
daar eerst waren beschoten en
daarna allemaal waren verdwenen. „Veel van de verdwenen jongens kwam uit de Costa Chica”,
legt UPOEG-leider Crisoforo García uit. „Wij konden geen buitenstaander meer blijven.”
De UPOEG-agenten vonden tijdelijk onderdak voor het gemeentehuis van Iguala. Enkele weken geleden nog hield burgemeester
José Luis Abarca hier kantoor,
maar die is nu hoofdverdachte in
de verdwijningszaak en voort-

vluchtig. Het plein voor het verbleekte, betonnen gebouw is nu
een geïmproviseerd tentenkamp.
De gebeurtenissen in Iguala hebben Mexico diep geschokt. Zelfs
in het al jaren door drugsgeweld
verscheurde land is de mogelijke
moord op tientallen jongeren extreem. De betrokkenheid van lokale autoriteiten is daarbij een ijzingwekkende herinnering aan
de verregaande corruptie door de
georganiseerde criminaliteit.

Mexico’s president Enrique Peña
Nieto heeft, ruim twee weken na
de verdwijning, bijna duizend federale politieagenten en eenheden van de gendarmería, een
gloednieuw elitekorpsvan de politie, naar Iguala gestuurd. Bijna
driehonderd agenten zoeken dag
en nacht naar de verdwenen studenten, zo zegt de regering. Mannen als Moctezuma hebben echter geen enkel vertrouwen in de
autoriteiten. „Waarom zouden zij
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nu ineens wel hun best doen om
de studenten te vinden?”, zegt hij
boos. „Waren het niet politieagenten die onze jongens aan de bendes hebben overgedragen?”
Hun missie, het levend terugvinden van de studenten, is nog zonder succes. Afgelopen week vonden ze wel meerdere clandestiene
graven. Waarschijnlijk zijn dat
graven van slachtoffers die de
drugsbendes eerder hebben gemaakt. Net als het graf in de bergen, waren ze te oud.
De UPOEG organiseert haar zoektocht op basis van tips van omwonenden en lokale gidsen. Vandaag
trekken ze de bergen in. Tipgevers hadden de UPOEG-agenten
verteld dat ze er onlangs gehuil
hadden gehoord. „Ergens daar bij
de bergtop schijnen grotten te
zijn. Ontvoeringsbendes houden
daar vaak hun slachtoffers vast”,
zegt Moctezuma. „Misschien dat
onze jongens daar zijn.”
Helaas, ook de zware wandeling
langs de wanden van de berg van
de dood levert niks op. Toch
houdt de UPOEG hoop. „Zolang
er geen lichamen zijn gevonden,
moeten we ervan uitgaan dat de
jongens nog leven”, zegt Crisoforo García.

Australisch parlement draait omstreden boerkabesluit terug
door onze redactie buitenland
CANBERRA – Het Australische parlement heeft een omstreden besluit
over nikabs en boerka’s teruggedraaid. Volgens het besluit moesten vrouwen die met gezichtsbedekkende kleding een parlementszitting wilden bijwonen, plaatsnemen achter kogelwerend glas op
de publieke tribune.

Nu de controversiële maatregel is
teruggedraaid, hoeven de vrou-

wen bij binnenkomst alleen nog
kort hun gezicht te tonen aan de
beveiliging. Australië telt ongeveer een half miljoen moslims,
ruim 2 procent van de bevolking.
De veiligheidsmaatregel van begin deze maand leidde tot veel ophef. Volgens critici was er sprake
van discriminatie.
Voorzitter van de Senaat Stephen
Parry zei dat de maatregel was ingesteld omdat er geruchten waren dat een groep mensen met
sluiers zou protesteren in het par-

lement. De maatregel was volgens
hem van tijdelijke aard.
Premier Tony Abbott riep de Senaat op de beslissing te heroverwegen. Abbott zei eerder over de
boerka dat het een ‘confronte-

 Vrouwen in nikab of
boerka moesten achter
kogelwerend glas op
publieke tribune zitten

rend’ kledingstuk is, waarvan hij
liever niet heeft dat mensen het
dragen. Maar hij erkende dat voor
zover bekend nog niemand had
geprobeerd het parlementsgebouw in Canberra te betreden in
een gezichtsbedekkend gewaad.
Tony Burke, prominent Kamerlid
van de oppositiepartij Labor en
oud-minister van Immigratie, is
blij dat de beslissing is teruggedraaid. Volgens hem was de maatregel genomen zonder goede reden en zonder een advies van vei-

ligheids-experts. Iedereen die het
parlementsgebouw binnenkomt,
wordt volgens critici toch al gescand.
De maatregel werd afgekondigd
in een tijd waarin Australië extra
alert was op jihadisten. Halverwege september verhoogde Australië
zijn dreigingsniveau voor aanslagen van ‘medium’ naar ‘hoog’,
vanwege het gevaar dat Australische aanhangers van Islamitische
Staat vormen voor de binnenlandse veiligheid.
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PREDIKERS IN AFRIKA

Prophet
Boateng
viel door
de mand

D

Afrikaanse dominees verdienen miljoenen.
Goedgelovigen
betalen een hoge prijs voor de
exclusieve zegen
van de Heer.
 De uit Groot-Brittannië verbannen bisschop

Heilig geloof in de bling bling pastor
door onze correspondent
Frans van den Houdt

T

he Helicopter of Christ
Church, Fire of the Holy Spirit Ministry, Jesus Embassy
Ministries International, Fragrance of Christ Church, Jesus is Alive Ministries en
Faith Fountain Movers
Church. Kerken in Afrika dragen de meest
fantastische namen. Er zijn er vooral heel
veel van en er komen er ook nog steeds
heel veel bij.
Oost-Afrika alleen al telt er vele duizenden. Kenia spant wat dat betreft de kroon.
Enkele jaren geleden waren er maar liefst
8.520 geregistreerde kerken in het land, terwijl ruim 6.500 aanmeldingen nog in behandeling waren.
Lokale pastors keren massaal de grote internationale kerken de rug toe en beginnen eigen charismatische kerken, die instant
wonderen als grote financiële voorspoed

en genezing van de meest ernstige kwalen
in het vooruitzicht stellen. Ze trekken daardoor al snel hordes gelovigen. Want bij al
die gevestigde kerken duurt het toch wel
erg lang voordat alle mooie beloften in vervulling gaan.
De nieuwe gebedshuizen zijn vaak niet
meer dan een simpele hut met een kruis erop getimmerd of een gescheurde tent op
een modderveld langs de weg. Soms moeten de gelovigen het doen met een grasveldje in de stad of de schaduw van een
oude boom. Niet zelden raken de pastors
zo bevangen door de Heilige Geest dat ze
alleen nog maar oog hebben voor hun eigen positie en welzijn en zich te buiten
gaan aan machtsmisbruik, exploitatie, corruptie en seksueel misbruik.
Zo worden vrouwen die moeite hebben
om zwanger soms onder druk gezet om
met de pastor te slapen om ‘direct door de
Heer genezen te worden’. Mensen die vragen om een gebed voor een ziek familielid,
moeten eerst het beetje geld dat ze nog

hebben voor medicijnen overmaken naar
de bankrekening van de predikant. Bling
bling pastors worden ze genoemd, vanwege
de dure juwelen, auto’s en huizen die ze op
deze manier vergaren en op potsierlijke
wijze etaleren.
Een fenomeen onder de prekende fenomenen is de Nigeriaanse bisschop David Oyedepo. Zijn Living Faith Church heeft zijn
hoofdkwartier in de Nigeriaanse stad Ota,
maar er zijn inmiddels dependances op verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Oyedepo’s vermogen wordt geschat op 150 miljoen dollar
(ruim 117 miljoen euro). De bisschop bezit
een garage vol luxeauto’s en onroerend
goed in vele landen. Zijn privéjet brengt
hem soms nog dichter bij God.
De Britse regering is niet zo overtuigd van
Oyedepo’s missie. Vorige week werd het de
bisschop verboden nog naar Groot-Brittannië te reizen. Zelfs het vliegtuig van de prediker is toegang tot het Britse luchtruim
ontzegd, indien Oyedepo aan boord is. Een

onderzoekscommissie heeft genoeg aanwijzingen dat collectegeld en donaties voor
charitatieve doelen vooral dienen om de
flamboyante levensstijl van de prediker te
financieren. Oyedepo’s volgelingen ontkennen dit alles, net als zijn woordvoerder.
In Burundi hebben ze genoeg van de religieuze charlatans. Het parlement heeft een
wet aangenomen die de wildgroei aan kerken een halt moet toeroepen. Het kleine
land in Centraal-Afrika (10 miljoen inwoners) telt ruim 550 kerken, die vooral tussen 1995 en 2005 het levenslicht zagen toen
het land werd verscheurd door etnisch geweld. Volgens de nieuwe wet kan een kerk
pas geregistreerd worden als men vijfhonderd leden en een fatsoenlijk gebedshuis
heeft. Buitenlandse kerken moeten ten
minste duizend volgelingen hebben.
„Een nobel streven”, vindt de Oegandese
theoloog Patrick Muhanda. „Het is de hoogste tijd dat al die charlatans en oplichters
die de naam van God misbruiken, worden
aangepakt. Gemakkelijk zal het niet gaan.

Afrikanen zijn merendeels erg religieuze
mensen die veel bidden en steeds maar
weer op zoek gaan naar predikers die hen
een uitweg uit hun miserabele bestaan
voorspiegelen.”
De vraag zal het aanbod blijven bepalen.
Kerk en politiek houden elkaar bovendien
in een wurggreep. „Pastors bidden hard
voor de succesvolle carrière van politici en
kunnen in ruil daarvoor ongemoeid hun
gang gaan”, zegt Muhanda.
De National Council of Churches in Kenya
(NCCK) kwam enkele jaren geleden met
een checklist met voorwaarden waaraan
‘echte’ pastors moesten voldoen, maar niemand die hier in de praktijk werk van
maakt. Zodra een zelfverklaarde gebedsgenezer wordt ontmaskerd en aan de schandpaal wordt genageld, komt zijn aanhang in
opstand. Theoloog Muhanda: „We vinden
dat bedriegers en corrupte functionarissen
moeten worden gestraft, maar we zijn
bang om de neppastors aan te pakken, omdat die met hel en verdoemenis dreigen.”

David Oyedepo leidde vorige week een
dienst in de Nigeriaanse stad Ota. Vele miljoenen verdient de prediker van een van Nigeria’s populairste Pinkstergemeenten, naar
model van Amerikaanse zusterkerken. foto

Akintunde Akinleye/Reuters

“

e Grace and Light Chapel
in het Ghanese Accra nodigde vorig jaar een pastor uit die zichzelf Prophet Boateng noemt. Hij
moest de gelovigen toespreken over
hun zoektocht naar heling bij een van
de sessies tijdens een themaweek.
Bezoekers waren verrast en extatisch
toen Boateng twee jonge vrouwen van
dienst kon zijn. Aan een zekere Fatima
vertelde hij dat een vriendin haar letsel probeerde toe te brengen en dat dit
te maken had met haar echtgenoot die
haar en haar baby van negen maanden
had verlaten. Uit haar tas toverde de
pastor een broodje tevoorschijn dat zij
gepland had later te eten. Hij liet Fatima zien dat er naalden in waren gedaan. Prophet Boateng vroeg de verbaasde congregatie met hem te bidden
voor Fatima die hij net gered had.
In het publiek zat ook Regina, een
vrouw met een probleem aan een van
haar benen. Ze kon maar moeizaam lopen. Geen punt, vond Boateng, hij genas haar ter plaatse. De verbazing onder het publiek groeide.
Een paar dagen na de bijeenkomst
meldden Fatima en Regina zich bij de
kerk. Ze dachten dat Boateng daar de
leiding had en vroegen een van zijn
‘ondergeschikten’ om hun gage. Die
lichtte de politie in over het ‘ afgesproken werk’, waarna het drietal werd ingesloten wegens bedrog.
In Nigeria is pastor Chris Oyakhilome
een bekende genezer. Hij vertelt geregeld over de wonderen die hij verricht. De kerkgangers vinden het
prachtig. Een gehandicapte die opstaat
uit een rolstoel, kinderen die hun
krukken weggooien nadat Oyakhilome heeft ‘genezen’. Dat deze mensen
van tevoren zijn ingehuurd, weten de
meeste gelovige toehoorders niet.
Foto’s maken is verboden. Wel mag er
geboden worden op de kleding die de
pastor droeg terwijl hij zijn wonderen
verrichtte. Oyakhilome verdient daar
goed aan, want het bieden op een ‘mirakels kostuum’ begint niet zelden bij
(omgerekend) 14.000 euro.

Hoogste tijd dat
charlatans die de
naam van God
misbruiken,
worden aangepakt
Patrick Muhanda, theoloog

 Prophet Boateng (boven) werd ontmas-

kerd toen de vrouwen Fatima en Regina
die hij had ingehuurd, hun gage kwamen ophalen.
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De Limburger
DAGBLAD

Philips schiet diep
in het rood in
derde kwartaal

DRIE NIEUWE BETAALMETHODES
HODES

Bonus in
plaats van
kerstpakket
door Sander van Mersbergen

Stroom komt van scanner

DEN HAAG – Veel bedrijven probe-

door Henk van Weert

Biometrische authenticatie op kaart

infographic RV/DPd
bron Zwipe, Apple, Knab

Betalen met je Touch ID

Geld overmaken via mobiel nummer

...en via Facebook

Nieuwe betalen maakt
de pincode overbodig
In hoog tempo worden nieuwe methodes
voor betalen gelanceerd. Bang zijn je
pincode te vergeten is niet meer nodig.
door Chris van Alem
AMSTERDAM – Het betalingsver-

keer in de wereld verandert in
hoog tempo. Een goed jaar geleden deed in Nederland het contactloos betalen zijn intrede, het
‘swipen’. Inmiddels rukken alweer nieuwe technieken op, zoals
betalen met een vingerafdruk. Ze
hebben één ding gemeen: de midden jaren ’80 geïntroduceerde pincode verdwijnt geruisloos naar de
achtergrond.
MasterCard kondigde gisteren de
de creditcard met vingerafdruksensor aan, op dezelfde dag dat
het nog maar een maand geleden
aangekondigde betaalplatform Apple Pay operationeel werd in de
VS.
En dan is er nog Knab, de relatieve nieuwkomer in het Nederlandse bankwezen. Die komt met een
systeem voor het betalen via Facebook

VERGEET JE PINCODE,
VERGEET JE PASSEERWOORD
Met die slogan lanceert MasterCard de creditcard met vingeraf-

druksensor. Volgend jaar wordt
de nieuwe kaart uitgebreid ingevoerd in Engeland. Daarna volgen
Polen en Noorwegen, waar contactloos betalen al meer is ingeburgerd dan in Nederland.
De samen met het Noorse Zwipe
ontwikkelde creditcard maakt gebruik van de duimafdruk. De kenmerken daarvan zijn, uit veiligheidsoverwegingen, niet op de
kaart opgeslagen, maar staan op
een aparte database. Het prototype is nog voorzien van een batterijtje. Na de definitieve lancering
haalt de creditcard zijn energie
uit de betaalautomaat. Voor betalingen geldt geen limiet, zoals bij
‘swipen’. MasterCard Benelux
zegt dat nog niets bekend is over
introductie in Nederland.

FACEBOOK VOORKOMT
GEKLUNS MET IBAN
De bank Knab (onderdeel van Aegon) heeft iets gevonden op het
gehannes met de lange Iban-nummers. Facebook gaat, als het aan
Knab ligt, een functie vervullen
voor kleine betalingen aan vrienden, bijvoorbeeld voor een voorge-

schoten etentje. Via Knab Social
wordt een betalingsverzoek verstuurd naar een Facebook-vriend.
Die toetst het eigen Iban-nummer in en Knab regelt de overmaking verder. Het betaalverzoek
kan ook buiten Facebook om
rechtstreeks per sms naar een mobiel nummer gestuurd worden.
Knab heeft de betaalroute uitgebreid getest op veiligheid en garandeert dat andere Facebookers
de betaling niet zien. Privacy was
een gevoelig punt bij de testers.

GROEI MOBIEL BETALEN









Mobiel betalen neemt dit en volgend jaar een enorme vlucht volgens het World Payments Report
2014 van Cap Gemini.
In 2013 waren er wereldwijd 18
miljard betalingen via smartphone
en tablet.
Dit jaar stijgt dat naar 29 miljard
en volgend jaar naar 47 miljard.
De banken verwerken het leeuwendeel; maar het aandeel van
platforms als PayPal, GoogleWallet en Apple Pay verdubbelt volgend jaar.
Nederland is koploper in Europa:
47 procent van de klanten bankiert mobiel. Luxemburg (38 procent) en Oostenrijk (33 procent)
volgen op ruime afstand. Het Europees gemiddelde is 25 procent.

KOMT BETAALREVOLUTIE
VAN APPLE?
Groeit het betaalsysteem van
smartphone- en tabletgigant
Apple uit tot de wereldwijde standaard? Dat moet de komende
maanden blijken. Sinds gisteren
is Apple Pay operationeel. Wie
een iPhone 6, een iPad Air of een
Apple Watch heeft en in de VS
woont, kan daarmee voortaan betalen. De apparaten zijn voorzien
van de near field communication
(nfc) chip, die ook in de Nederlandse bankkaarten zit waarmee
geswipet kan worden. Wie bij
Amazon shopt of een broodje
koopt bij Subway, hoeft zijn vinger alleen maar op de Apple
Touch ID te leggen en de betaling
is gedaan. Dankzij de miljoenen
iTunes-klanten beschikt Apple al
over de creditcardgegevens van
veel klanten.
Op voorhand weet Apple al dat
220.000 winkels in Amerika, 11
creditcarduitgevers en 500 banken Apple Pay ondersteunen. „Ze
eten onze lunch op”, zei de topman van JP Morgan Chase - de
grootste bank in de VS - in de Financial Times. Toch werken banken maar al te graag mee, omdat
ze denken dat de vingerafdruk-betaling de klant tot veel meer aankopen zal verleiden. Apple wordt
er zelf uiteraard ook beter van:
van elke betaalde dollar strijkt het
bedrijf 15 cent aan provisie op.

AMSTERDAM – Het netto-verlies van
103 miljoen euro van Philips is
hoofdzakelijk te wijten aan afschrijvingen en verplichte reserveringen.
De schadevergoeding van 366 miljoen euro die Philips aan het Amerikaanse bedrijf Masimo moet betalen wegens inbreuk op een patent,
legt het meeste gewicht in de
schaal.

Philips is, op grond van boekhoudregels, verplicht om die 366 miljoen nu af te trekken van de
winst en apart te zetten. Als Philips het hoger beroep in deze zaak
wint, valt dat bedrag weer vrij.
Philips moest afgelopen kwartaal
nog meer afschrijven of reserveren: 79 miljoen voor reorganisatiekosten, 43 miljoen voor mogelijk
hogere schades in andere juridische geschillen, 6 miljoen voor de
afscheiding van Lumileds en Automotive Lighting en 49 miljoen
voor schade die veroorzaakt is
door de tijdelijke sluiting van de
fabriek voor ct-scanners in Cleveland.
De productie in die fabriek is intussen weer op gang, maar het
duurt tot half 2015 voordat daar al-

les weer op de rails staat.
Als er geen afboekingen en reserveringen waren geweest, had Philips het ook slechter gedaan dan
in het derde kwartaal van 2013.
Toen was het gewone bedrijfsresultaat 636 miljoen euro. Over afgelopen kwartaal boekte Philips
een bedrijfsresultaat van 536 miljoen, 100 miljoen minder.
In alle drie divisies was sprake
van een terugloop in resultaat.
Philips heeft onder meer te kampen met inzakkende markten in
Rusland en China, waar de economie minder hard groeit dan voorheen.
Bestuursvoorzitter Frans van Houten zei gisteren niet tevreden te
zijn over de gang van zaken. Heel
2014 dreigt een tegenvallend jaar
te worden, zo maakte Philips al
eerder duidelijk. „Maar dit ligt
echt aan al die incidentele posten.
Alles bij elkaar ongeveer een half
miljard euro. Daar komen nog
eens negatieve valuta-invloeden
bovenop. Zo komen we uiteindelijk tot een netto-verlies, terwijl
we het operationeel zelfs beter gedaan hebben dan vorig jaar,” zegt
Frans van Houten.
Als afschrijvingen en reserveringen niet worden meegeteld, had

 Frans van Houten vreest dat heel 2014 een tegenvallend jaar voor Philips

wordt, vooral door incidentele lasten. foto HH

Philips toch honderd miljoen brutowinst minder dan in het derde
kwartaal van 2013.
Van Houten: „China verkeert in
een periode van slechts laagcijferige groei, terwijl we vroeger groei
van tegen de 20 procent gewend
waren. Dat heeft gevolgen voor
ons. De bouwmarkt stagneert. En
ziekenhuizen bestellen minder
medische apparatuur, omdat ze
voorzichtig zijn geworden. Sommige staan onder curatele van de
overheid, die een campagne voert

366

Patentschendingen
van een medisch technologiebedrijf kost
Philips een boete van
366 miljoen euro.

om de corruptie in het land terug
te dringen.”
De tegenvallers in Rusland zijn
niet onmiddellijk het gevolg van
de sancties die door het westen
opgelegd zijn. „Die sancties gelden niet direct onze producten,
maar indirect hebben ze wel hun
uitwerking. De consument voelt
de sancties ook. Dus houdt hij de
hand op de knip.”
De fabriek voor ct-scanners in
Cleveland (VS) is een hoofdpijndossier voor Philips. Onder druk
van keuringsinstantie FDA legde
Philips de productie stil. De kwaliteitscontrole was niet in orde. Intussen is de productie weer op
gang aan het komen. De schade
wordt getaxeerd op 100 miljoen
euro, waarvan 49 miljoen dit
kwartaal is afgeboekt.

ren de nieuwe werkkostenregeling, een fiscale faciliteit die bedoeld is om personeel van kerstpakketten en fietsen van de zaak
te voorzien, te gebruiken om hun
topmensen onbelaste bonussen te
geven. Dat meldt staatssecretaris
Wiebes aan de Tweede Kamer.
Hij beraadt zich op maatregelen.
De staatssecretaris schrijft dat het
erop begint te lijken dat het misbruik van de regeling ‘een hoge
vlucht gaat nemen’. Hij stelt dat
bij ‘verschillende belastingkantoren’ dergelijke verzoeken worden
ingediend.
Via de nieuwe werkkostenregeling, die op 1 januari voor alle bedrijven gaat gelden, kan een bedrijf belastingvrij 1,2 procent van
de totale loonsom aan werknemers uitkeren om bepaalde werkgerelateerde zaken te vergoeden.
Daarbij kan het dus gaan om fietsen en kerstpakketten, maar bijvoorbeeld ook om computerapparatuur. Bedrijven mogen zelf weten waarvoor ze de belastingvrije
ruimte benutten, zolang de vergoedingen ‘gebruikelijk’ zijn.
Bonussen zijn dit volgens Wiebes
niet, maar niet alle bedrijven berusten daar in. Zij leggen zich
niet neer bij een ‘njet’ van de Belastingdienst.

DEN HAAG

IJslands geld eindelijk terug
Lokale overheden die nog vorderingen hadden op de failliete
IJslandse bank Landsbanki, hebben dit geld eindelijk terug.
Het gaat om de provincies
Noord-Holland en Groningen
en onder meer de gemeente
Den Haag. De vorderingen zijn
via Deutsche Bank verkocht
aan marktpartijen en investeerders. Hierdoor is het volledige

bedrag terug dat de overheden
in IJsland hadden uitgezet, vermeerderd met rente. Het gaat
in totaal om ongeveer 187 miljoen euro. De overheden waren al jaren bezig het geld terug te krijgen. Eerder vond al
een aantal kleinere boedeluitkeringen plaats. Landsbanki
was de moederbank van internetbank Icesave.

advertentie
3x190

DEN HAAG

Extra geld Werkbedrijven
Er komt 35 miljoen euro extra
beschikbaar voor de opzet van
de regionale Werkbedrijven.
Die zijn volgens staatssecretaris Klijnsma van cruciaal belang bij de uitvoering van de
Participatiewet, die op 1 januari van kracht wordt. In de regionale Werkbedrijven werken gemeenten samen met UWV,

BRUSSEL

werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. Het geld
moet ervoor zorgen dat de
Werkbedrijven direct aan de
slag kunnen. Doel van de Participatiewet is om meer mensen
met een beperking aan de slag
te krijgen, liefst in reguliere banen. De wet voegt WSW, Wajong en Bijstandswet samen.

DEN HAAG

Werkgevers België:
3 x dronken = ontslag

Markt voor privéjets
herstelt zich

Personeel dat drie keer dronken op werk is verschenen,
moet ontslagen worden. Dat bepleit de topman van de Belgische werkgeversorganisatie
Unizo, Karel Van Eetvelt. Uit
onderzoek van Unizo blijkt dat
een op de drie werkgevers in
de afgelopen vijf jaar geconfronteerd is geweest met alcoholmisbruik op de werkvloer.

Privéjets en zakenvliegtuigen
liggen weer goed in de markt,
na zes magere jaren door de crisis. Het Amerikaanse Honeywell verwacht dat de komende
tien jaar 9450 nieuwe toestellen hun weg vinden naar rijke
ondernemers en bedrijven. Dat
is bijna 8 procent meer dan Honeywell, dat motoren en elektronica levert, vorig jaar dacht.
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DENKWIJZER
René Diekstra

Wetenschap en houdbaarheid

D

e meeste mensen, wetenschappers inbegrepen, gaan ervan uit
dat als iets wetenschappelijk is vastgesteld, het
dan ook echt vastgesteld is.
Maar dat blijkt, zo toont wetenschappelijk onderzoek zelf
aan, nogal tegen te vallen. Veel
wetenschappelijke feiten hebben slechts een beperkte houdbaardheidsdatum.

VROLIJK OPSTAAN













Neem genoeg tijd om de dag rustig te beginnen met voldoende
licht, een muziekje, koffie en ontbijt.
Een lichtwekker begint een half
uur voordat het tijd is om op te
staan al een zacht licht te verspreiden, dat steeds feller wordt naarmate het moment van opstaan
dichterbij komt
Zorg voor een regelmatig slaapritme door op tijd naar bed te gaan
en op tijd op te staan
Mensen die voldoende slapen zullen minder last hebben van een
ochtendhumeur
Douchen en bewegen helpen allebei om de dag goed te starten
Ga juist in de donkere maanden
overdag regelmatig een half uurtje naar buiten. Daglicht helpt tegen somberheid
Probeer ’s avonds de dag rustig af
te bouwen en ga niet voor een
computerscherm met fel licht zitten. Dan wordt het inslapen veel
lastiger

door Arwen Kleyngeld
illustratie Getty Images

‘E

erst een rommelig en chaotisch ochtendritueel met
weggeraakte gymspullen,
omgevallen melkbekers en
andere chaos. Vervolgens
op weg naar de auto met
de kinderen. Sleutels vergeten! Terug, sleutels halen, instappen, bril
vergeten!” Marianne Haaften komt ’s ochtends altijd slecht op gang. „Het is niet
eens dat ik ’s ochtends niet te pruimen
ben, alles gaat gewoon heel moeilijk.”
Heel normaal, vindt Ingrid Verbeek. Zij is
somnoloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. „Het heeft te
maken met slaapinertie, een periode van
traagheid of zelfs verwarring na het slapen.
Als je gaat slapen, ben je niet meteen helemaal in slaap en als je wakker wordt meestal ook niet gelijk klaarwakker.”
Vlak nadat de wekker is afgegaan, kun je
nog veel last hebben van een periode van
verminderde waakzaamheid of zelfs verwardheid. Eigenlijk heeft iedereen daar last
van, maar de een veel meer dan de ander.
Je hebt nou eenmaal uitgesproken avondmensen die ’s ochtends wat meer tijd nodig hebben om wakker te worden.

Zaterdagnacht gaat de klok
een uur achteruit. Goed nieuws
voor mensen die ’s ochtends
niet op hun best zijn, ze
kunnen een uurtje langer
blijven liggen. Maar dit gevoel
is na een week voorbij. Dan
zijn ze weer niet te pruimen.
„Er is weleens een bord door
de keuken gevlogen.”

of aanspreekbaar.” Licht is heel belangrijk
om het slaap-waakritme te reguleren.
„Wakker worden en opstaan is veel lastiger
als het nog donker is buiten. Als aanstaande zaterdag de klok een uur achteruitgaat,
betekent dat een extra uurtje slaap. Heel
fijn voor mensen met een ochtendhumeur.
Helaas is het effect na een week verdwenen. Dan is het weer gewoon donker bij
het opstaan ’s ochtends.”
Over het algemeen is een ochtendhumeur
niets om je zorgen over te maken, meent
Verbeek. „Pas als het heel extreem is of de
hele dag aanhoudt, kan het te maken hebben met een slaapstoornis. Meestal is dat
niet het geval. Lekker uitzitten, het komt

“

Het is dus vrij
normaal dat
pubers niet zo
gezellig zijn
’s ochtends
Ingrid Verbeek

vanzelf goed.” Verbeek heeft ook nog goed
nieuws voor mensen met een ochtendhumeur. Het wordt minder bij het ouder worden. „Oudere mensen slapen lichter en
worden steeds meer ochtendmensen. Ze
hebben vaak ook minder verplichtingen in
de ochtend. Weg ochtendhumeur!”
Voor pubers daarentegen geldt juist het omgekeerde. „Pubers hebben meer last van
een ochtendhumeur. Ze hebben een vertraagd slaapritme, daardoor zijn ze eerder
avond- dan ochtendmens. Daar komt bij
dat ze sowieso meer slaap nodig hebben.
Ze gaan vaak laat naar bed en zijn nog diep
in slaap als ze de volgende ochtend door de
wekker wakker worden gemaakt. Het is
dus vrij normaal dat pubers niet zo gezellig
zijn ’s ochtends.”
Herkenbaar voor Monique de Vlam. „Mijn
14-jarige puberzoon Sem heeft twee wekkers nodig om wakker te worden. Als hij
na het douchen beneden komt, is hij niet
te pruimen. Zijn broertje heeft het door en
vindt het leuk om heel druk te doen en
hem te pesten. Er is weleens een bord door
de keuken gevlogen. ’s Middags is het over.
Dan is Sem weer een leuke en vrolijke jongen.”
reageren?
gezondheid@depersdienst.nl

DAGBLAD

juist gebleken? De uitkomst is opmerkelijk. De helft van de medisch-wetenschappelijke kennis
over deze leverziektes bleek binnen 45 jaar verouderd te zijn dan
wel aantoonbaar onjuist.
Nog niet lang geleden dachten
veel artsen dat een bloeddruk (bovendruk) van 100-plus je leeftijd
normaal, dat wil zeggen geen probleem is. Begrijpelijkerwijs dachten hun patiënten dat ook en leefden daarnaar. We weten nu dat
deze opvatting achterhaald en
niet zelden gezondheidsbedreigend is. Het is nog korter geleden
dat (veel) artsen dachten dat rode
wijn goed is voor hart en bloedvaten en daar zelf naar dronken en
het hun patiënten adviseerden.
We weten inmiddels dat er geen
enkel doorslaggevend bewijs is
dat alcohol, in welke kleur dan
ook, gezondheidsbevorderend is.

Terwijl de bewijzen zich opstapenen dat alcohol, als het al iets
doet, voornamelijk de gezondheid beschadigt.
Voor leken is het niet zelden om
radeloos van te worden. Het ene
onderzoek ‘toont aan’ dat een bepaald middel, medicijn of supplement cruciaal is voor je gezondheid. Het volgende onderzoek
‘toont aan’ dat het niets doet of
gewoon schadelijk is. Toch is dat,
voor wie heeft opgelet, niets om
je over te verbazen. Zo waren er
rond 1955 nog altijd artsen die patiënten adviseerden te gaan roken. Dat zou onder andere bewezen goed zijn tegen kortademigheid!
De beperkte houdbaarheidsdatum van veel ‘wetenschappelijke
feiten’ geldt ook voor mijn eigen
discipline, de psychologie. Nog
geen 35 jaar geleden waren er psy-

chologen die bewezen achtten
dat de meeste homoseksuelen
door middel van electroshocktherapie tot hetero’s en de meeste depressieve mensen tot min of
meer gelukkige burgers konden
worden omgevormd. We weten
inmiddels dat electroshocks
soms iets doen, maar meestal
vooral hersenbeschadiging veroorzaken.
Kortom, zoals alles in het heelal
zijn ook wetenschappelijke feiten
veelal aan verval onderhevig.
Hoog tijd voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen de verschillende wetenschappen te verplichten jaarlijks
een overzicht te publiceren van
welke feiten dat niet langer zijn.

René Diekstra is professor in de
psychologie.

Yoghurt tegen
brandwonden

Helemaal geen
goedemorgen!
Meestal is het slechte humeur binnen een
uurtje als sneeuw voor de zon verdwenen.
Bij Marianne Haaften houdt het ochtendhumeur iets langer aan. „Sinds ik kinderen
heb, sta ik noodgedwongen vroeg op. Ik
werk onder schooltijden dus ik breng om
half negen de kinderen naar school en rij
gelijk door naar mijn werk. Ik heb een eigen bedrijf, waar ik rustig begin met het
bijhouden van social media, want tot een
uurtje of twee in de middag ben ik niet helder genoeg om pittige klussen op te pakken. Daarna gaat het prima, maar dan is
het alweer bijna tijd de kinderen te halen.
Daarom werk ik veel in de avonduren. Dat
gaat prima. Helaas ga ik dan dus te laat
naar bed en ben gebroken als ’s ochtends
de wekker gaat.”
Verbeek: „Avondmensen, ongeveer een
kwart van de mensen, zullen meer last hebben van een ochtendhumeur”, legt Verbeek uit. „‘s Avonds, als het donker wordt,
maakt het lichaam melatonine aan, een hormoon waar je slaperig van wordt. Bij avondmensen wordt die melatonine later aangemaakt. Daardoor hebben ze ’s avonds meer
problemen met inslapen en zullen ze ’s
ochtends juist nog veel melatonine in het
bloed hebben. Toch moeten ze eruit voor
kinderen, school of werk. Dan is wakker
worden lastig en ben je niet gelijk vrolijk

Indrukwekkend op dit punt is
een onderzoek door Franse artsen, gespecialiseerd in leverziektes zoals cirrose (verval van leverweefsel) en hepatitis. Zij vroegen
in 2002 een groep experts om
ruim 500 wetenschappelijke publicaties op hun gebied, verschenen over de afgelopen 50 jaar, te
beoordelen. Is de inhoud ervan
nog altijd feitelijk juist dan wel
verouderd dan wel ronduit on-

De Limburger

Groningse studenten hebben een
verband ontwikkeld dat brandwonden
geneest en infecties voorkomt. Dit
gebeurt met behulp van
yoghurtbacteriën. Zij hopen hiermee
begin november een prijs te winnen op
een internationale
wetenschapswedstrijd in Boston.

H

door Peter de Jaeger beeld Ronald Visser

et yoghurtverband is het resultaat van samenwerking
tussen verschillende disciplines. Biologe Sandra
Mous: „Het verband bestaat
uit drie lagen. Boven en onder zit een membraan dat
zuurstof doorlaat. Middenin zit een gel
met goede bacteriën van de soort Lactococcus lactis. Die worden oorspronkelijk gebruikt om kaas, karnemelk en yoghurt mee
te maken. Deze bacteriën, die overal in de
natuur voorkomen, hebben wij genetisch
veranderd zodat ze afrekenen met twee gevaarlijke bacteriën die ontstekingen veroorzaken bij brandwonden.”
„Het is belangrijk voor genetisch veranderde organismen dat ze blijven zitten op de
plek waar ze worden toegepast. Daarom
kwamen we na veel brainstormen op een
gel die de bacteriën vasthoudt binnen het

verband terwijl ze doen waar ze voor bedoeld zijn. Een gel is flexibel, niet giftig,
goedkoop en duurzaam. De gekozen membranen laten de uitgescheiden helende stoffen vrij en houden de veranderde yoghurtbacterie binnen boord. Dankzij de gel is
het verband doorzichtig, zodat je kunt beoordelen of het verband vervangen moet
worden of nog een dag kan blijven zitten.”
„De yoghurtbacteriën worden gevriesdroogd en als poeder in de gel verwerkt.
De bacteriën zijn hierdoor als het ware in
een soort rusttoestand, waardoor het verband wel een jaar lang op de plank kan blijven liggen zonder dat de kwaliteit minder
wordt. In de gel wordt een waterzakje geklikt. Voordat het verband wordt aangebracht op het lichaam wordt erin geknepen zodat het zakje kapot knapt, het water
vrijkomt en de bacteriën weer beginnen te
leven.”
„Voordeel is dat ons verband pas gaat werken zodra de gevaarlijke bacterie aanwezig

is. Hierdoor worden er geen onnodige stoffen gemaakt. Daarnaast gebruiken we geen
antibiotica en is er dus geen kans op resistentie bij de bacteriën die infecties veroorzaken. Resistentie is momenteel een heel
groot probleem onder ziekenhuisbacteriën.
Ze zorgt ervoor dat veel infecties bij brandwonden niet meer te behandelen zijn,
waardoor patiënten kunnen overlijden.”
„In plaats van antibiotica wordt lantibiotica (kleine eiwitten die door
bacteriën worden
verspreid om concurrerende bacteriën te doden, red.)
gebruikt in de
vorm van nisine,
 Sandra Mous.
een stof die wordt
foto Bente
uitgescheiden
Lauxen

door de Lactococcus lactis. Dat zijn peptiden die in theorie wel resistentie kunnen
veroorzaken. Tot nu toe is er nog nooit resistentie gevonden tegen nisine. Dat geeft
hoop.”
„Eind oktober stappen we op het vliegtuig
naar Boston. Op het Massachusetts Institute for Technology hopen we met onze ontdekking de internationale iGEM-wedstrijd
te winnen. Onze groep bestaat uit twaalf
studenten. Niet alleen medisch- en microbiologen, maar ook een milieuwetenschapper en een technisch bedrijfskundige doen
mee. Er zijn 246 groepen uit heel de wereld van de partij. Maar we gaan ervoor.
Twee jaar geleden wonnen studenten van
onze universiteit met een detectiesysteem
voor rottend vlees.”

www.igemgroningen.com
reageren?
gezondheid@depersdienst.nl
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HUISARTS

Jos van Bemmel

Voorkomen beter dan genezen?

A

ls kind leerde ik op
school dat voorkomen
beter is dan genezen.
Toen ik eenmaal dokter
was, werd me echter duidelijk
dat preventie ook nadelen kent.
Veel grootschalige preventieve
programma’s lijken op papier
prachtig. Neem de griepprik. Geweldig idee. Geen onnodige sterfte aan influenza. Nu blijkt echter

dat alleen sommige kinderen er
mogelijk enige baat bij hebben.
Voor 65-plussers is de meerwaarde nooit bewezen. Toch gaat het
programma door. Een miljoenenindustrie.
Nu komt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) weer met wat nieuws: de
StimulAge-studie. Het instituut
onderzoekt of de meningitisprik

(hersenvliesontsteking) zinvol is
voor ouderen. Tja... ik vraag me
nu al af wie er beter van wordt:
het RIVM of de ouderen? Ik zie
de laatste jaren zelden ouderen
met meningitis. Die zullen er ook
steeds minder zijn omdat een belangrijke infectiebron, het verzorgingshuis, door overheidsbemoeienis aan het verdwijnen is.
Of neem het uitstrijkje. Dat levert wel wat reductie in sterfte
aan baarmoederhalskanker op,
maar daar staan wel veel angst en
onnodige operaties tegenover.
Daarom lijken de HPV-vaccinaties op den duur een beter alternatief. Maar zo’n vaccinatie zou
weleens gezien kunnen worden
als vrijbrief voor onveilige seks,
waardoor soa’s meer voorkomen.
Hetzelfde geldt voor de antihivpil. In de VS is deze pil (Truvada)

Artsen dachten dat dementiepatiënte Grietje de Boer niet
lang meer te leven had. Haar echtgenoot besloot toen tot
een onorthodoxe aanpak waarin verse groene thee en frisse
lucht een hoofdrol spelen. Het Radboudumc Alzheimer
Centrum start mede naar aanleiding hiervan een onderzoek
naar frisse lucht en gedrag van ouderen.

al twee jaar op de markt en bevat
dezelfde medicijnen die aidspatiënten gebruiken. Het idee is dat
homoseksuele mannen het middel dagelijks gaan slikken om zo
de besmettingskans met het virus te verkleinen. Natuurlijk gaan
andere soa’s dan floreren, omdat
het advies ook een condoom te
gebruiken nauwelijks opgevolgd
zal worden. En dan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het is in volle gang. In mijn
praktijk zie ik steeds meer mensen die opgeroepen worden voor
een coloscopie
(dikkedarmonderzoek) omdat ze
een spoortje bloed in hun ontlasting hebben. Tussen die mensen
zit een behoorlijk aantal dat
bloedverdunnende middelen gebruikt of een anuskloofje heeft.
Ook daardoor zouden zij bloed in
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hun ontlasting kunnen hebben.
Moet ik ze dan maar een nare coloscopie ontraden? En denk niet
dat geen bloed in de ontlasting
darmkanker uitsluit. Blijf dus luisteren naar uw lichaam.
Tenslotte de borstkankerscreening, al jaren een controversieel
landelijk onderzoek. Wetenschappers van het Leids Universitair
Medisch Centrum adviseren te
stoppen met screening bij vrouwen ouder dan 70, omdat de kans
op onnodige operaties niet opweegt tegen de baten. Natuurlijk
denken andere wetenschappers
daar weer anders over.
Wat moet u er allemaal mee als
ik het als huisarts al niet meer
weet. Voorkomen beter dan genezen? Veel preventieve programma’s zijn in ieder geval wel duurder dan genezen.
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Okselklieren niet
meer verwijderen
Bij vrouwen met borstkanker die een
uitzaaiing hebben in de lymfklier het
dichtst bij de tumor (de schildwachtklier) is het niet nodig alle lymfklieren
in de oksel via een operatie te verwijderen. Het bestralen van de lymfklieren in de oksel is net zo effectief om
de kans op terugkeer van de ziekte
zeer sterk te verminderen. Dit blijkt
uit een Europees onderzoek, onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek, onder 1.425 vrouwen met borstkanker met een uitzaaiing in de schildwachtklier. Bij de helft van hen werden de lymfklieren in de oksel chirurgisch verwijderd (de huidige standaardprocedure), bij de andere helft
werden de lymfklieren in de oksel bestraald. Vijf jaar later was de ziekte te-
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De Limburger
DAGBLAD

rug bij 0,4 procent van de geopereerde groep en 1,2 procent van de
bestraalde groep. Van de bestraalde
vrouwen had 11 procent na vijf jaar
nog last van een opgezwollen arm
(lymfoedeem), bij de geopereerde
vrouwen was dat 23 procent.

sociale band. De onderzoekers brachten mannelijke ratten van een soort
die van nature zeer agressief reageert
op andere mannetjes, in hun kooi in
contact met mannelijke soortgenoten. Dat liep uit op een stevige vechtpartij. Dienden de onderzoekers de
‘kooi-eigenaar’ echter eerst een snuifje oxytocine toe, dan gedroegen de
ratten zich heel sociaal tegenover de
‘indringer’. Dat sociale gedrag hield
wel een week lang aan.

Bron: Lancet Oncology

Knuffelhormoon
beteugelt agressie
Groningse onderzoekers hebben ontdekt dat zeer agressieve ratten zich
‘normaal’, dat wil zeggen veel minder
agressief en meer sociaal, gedragen
als zij het ‘knuffelhormoon’ oxytocine
krijgen toegediend (via de neus). Oxytocine komt in het lichaam vrij tijdens
seks, knuffelen en andere sociale contacten. Het verstevigt de onderlinge

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

‘Oude’ lever door
overgewicht



Lekker knuffelen. foto J. Blanchard

Dat mensen met overgewicht eerder
en vaker last hebben van ouderdomsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en (sommige vormen van) kanker

Het
wonder
van
Grietje

R

uim drie jaar geleden kreeg
Pieter de Boer te horen dat
zijn dementerende vrouw
Grietje hooguit nog een paar
maanden te leven had. Ze was
beland in de laatste, mensonterende fase van alzheimer.
Zijn vrouw herkende niemand, had ademhalingsproblemen, was haar oriëntatie
kwijt en ze was incontinent. De dood zou
als een verlossing komen, werd gezegd.
Haar man besloot zijn eigen koers te varen.
Te verliezen had hij niets. „Ik was mijn
vrouw toch al kwijt.” Hij begon ermee heel
goed naar het gedrag van van zijn echtgenote te kijken en uit te proberen hoe haar welzijn kon worden verhoogd. Tijdens een verblijf op een motorboot werd ze ’s nachts
erg onrustig en paniekerig. De Boer bracht
dit in verband met de slechte ventilatie
daar. Thuis, waar ze met het raam open
sliep, was het nog nooit zo erg geweest.
Een kennis attendeerde hem op de werkwijze van een Duitse arts die met wisselend succes groene thee inzette bij de behandeling van alzheimerpatiënten. In groene thee zit een antioxidant (EGCG) waaraan gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven. Eerst wilde hij
niks weten van ‘dat alternatieve gedoe’.
Maar toen het steeds slechter ging met zijn
vrouw, ging hij toch op zoek naar meer informatie. Hij gaf haar verse groene thee
met citroensap, om de juiste zuurgraad van
de thee te bewerkstelligen. De antioxidanten in groene thee blijven alleen behouden

bij een juiste bereidingswijze met de juiste
pH-waarde, wist hij dankzij zijn achtergrond in de voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast gaf hij haar véél frisse lucht. En
’s nachts zette hij haar op een vast tijdstip
op het toilet.
Er leek een ‘wonder’ te gebeuren: Grietje
de Boer sliep door, het dwalen stopte, ze
knapte op. En niet zo’n klein beetje ook: afgelopen zomer is het koppel zelfs weer samen op vakantie geweest. Veertien dagen
naar Noorwegen, met familie. Tijdens het
interview bij Pieter en Grietje de Boer
thuis in Nunspeet kwebbelt zij af en toe gezellig mee, met onsamenhangende woorden die nergens op lijken te slaan. Maar als
hij zegt: „Wij houden nog steeds heel veel
van elkaar, hè Grietje?” lichten haar ogen
op en zegt ze enthousiast: „Ja, ja, ja...!”
De Boer: „De paniek, de angst en de onrust
zijn voorbij. Ze is niet meer incontinent,
hangt niet meer voorover en overdag geen
gehum of tandenknarsen meer. Een enor-

“

Een enorme
verbetering is
ook de
teruggekeerde
rust in de nacht
Pieter de Boer

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences

HANDLEIDING DEMENTIE








door Rosaline Ratering

komt mogelijk doordat hun lever in
een sneller tempo veroudert. Amerikaanse onderzoekers onderzochten
de biologische leeftijd van mensen
mét en zónder overgewicht. Dit deden zij door te kijken naar de mate
van epigenetische veranderingen aan
het DNA. Die neemt toe bij veroudering. Zij vonden dat bij mensen met
een BMI van 10 punten hoger dan
hun leeftijdgenoten de biologische
leeftijd van de lever ruim 3 jaar hoger
was dan die van hun leeftijdgenoten.
Aangezien de lever een belangrijke rol
speelt bij het omzetten van allerlei
schadelijke stoffen in het lichaam,
past een snelle veroudering van de lever in het beeld van het eerder en vaker optreden van ouderdomsziekten
bij mensen met overgewicht.



In de ‘Praktische handleiding dementie’ geeft Pieter de Boer vanuit zijn ervaringen als mantelzorger tips hoe om te gaan met een
dementerende naaste. Behalve
het drinken van verse groene
thee, waarvan overigens wordt gesteld dat het zeker niet bij iedereen zal helpen, en het zorgen
voor veel frisse lucht staan hierin
nog veel meer tips. Een greep:
Geef een dementerende nooit het
gevoel dat hij faalt. Hij kan zichzelf niet corrigeren.
Geef nooit te veel informatie tegelijk, maar splits de informatie op
in delen.
Voor een dementerende kan een
bril met focus voor onrust zorgen
omdat schakelen tussen lezen en
in de verte zien storend is. Een opticien kan de focus verwijderen.
Gebruik borden met een gekleurde rand en gekleurde glazen. Het
onderscheidingsvermogen wordt
steeds minder. De dementerende
kan zo makkelijker eten.

Meer praktische tips zijn te vinden op
www.radboudalzheimercentrum.nl



me verbetering is ook de teruggekeerde
rust in de nacht. Niet alleen voor Grietje,
maar ook voor mijzelf. Ze snurkt niet meer
en krijgt ook geen ademstilstanden meer
van soms 30 tot 40 seconden. Dat was slopend voor mij. Steeds die vrees dat de
ademhaling niet meer op gang zou komen
en dat ze misschien zou sterven. Het dagen nachtritme was volledig zoek.”
Omdat hij merkte dat zijn handelingen in
ieder geval op zijn vrouw een goed effect
hadden, besloot De Boer ze te delen met
prof. dr. Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc Alzheimer Centrum, die hem uitnodigde. Olde Rikkert: „Een ernstig verstoord dag- en nachtritme is vaak de reden
waarom dementerenden worden opgenomen. In veel verzorgingstehuizen gaat het
vervolgens rap slechter met de patiënt. Gebrek aan verse zuurstof zou hierbij weleens
een belangrijke en gemakkelijk te beïnvloe-

den factor kunnen zijn. Eerder onderzoek
van de GGD Gelderland-Midden toonde
ook al aan dat er in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen een te hoog CO2-gehalte
heerst. Een teveel aan CO2, ofwel koolstofdioxide, kan – zoals bij Grietje de Boer
– fnuikend zijn voor patiënten.”
De Boer houdt het CO2-gehalte met behulp van speciale meetapparatuur in zijn
woning in de gaten. Onze isolatiedrift, zonder enige waarschuwing te ventileren,
zorgt er volgens hem voor dat de sluipmoordenaar CO2 een verwoestende werking kan hebben op ons brein. Dementerenden zijn hier extra gevoelig voor, denkt
hij naar aanleiding van zijn ervaringen met
zijn echtgenote.
Bij een CO2-waarde boven de 700 ppm
(‘parts per million’) moeten volgens De
Boer alarmbellen gaan rinkelen: „Buitenlucht heeft een waarde 400 ppm, maar al-

leen een raam openzetten, is meestal niet
voldoende. CO2 zakt immers naar beneden. Luchtverversingssystemen zoals wij
die kennen, moeten veranderd worden.
Binnenshuis is een gehalte gewenst van
600 tot 1.000 ppm. Waarden tussen 1.000
ppm en 2.000 ppm zijn echter veelvoorkomend.” Speciale aandacht is volgens hem
nodig voor gezamenlijke ruimten waar
veel mensen tegelijkertijd verblijven. Zoals
verpleeg- en verzorgingstehuizen waar
mensen toch al zo kwetsbaar zijn en de
CO2-waarde snel kan oplopen.
De Boer zette zijn ervaringen op schrift en
noemde het een ‘Praktische handleiding
dementie’. Het document staat op de site
van het Radboudumc Alzheimer Centrum.
‘Niet alle adviezen zijn werkzaam voor iedereen, maar ze zijn wel het uitproberen
meer dan waard’, schrijft de leiding hiervan. Die leiding bestaat behalve Olde Rik-

kert uit prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen.
Deze maand start een onderzoek op het gebied van kooldioxide (CO2) en gedrag, bij
Herstelhotel Dekkerswald in Groesbeek. Olde Rikkert: „Het doel van het onderzoek is
ervaring opdoen met meetmethoden die

“

Ik weet dat vanaf
nu duizenden
mensen een
beter leven
kunnen krijgen
Pieter de Boer

op betrouwbare wijze zowel het CO2-gehalte vastleggen als het gedrag van ouderen. De verwachting is dat de waarden in
het herstelhotel in orde zijn omdat er goed
geventileerd wordt. Met de ontwikkelde
technieken kunnen we echter ook op andere locaties, met minder goede ventilatie, de
invloed van het CO2-gehalte op gedrag
gaan meten.”
Het onderzoek bij het zorghotel gaat een
half jaar duren en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). „Het is een voorbeeld van geslaagde samenwerking met
mantelzorgers bij dementie”, aldus Olde
Rikkert. Het Radboudumc wil de samenwerking structureel maken met het AlzheimerKennisTransferpunt. Het idee is voorgedragen voor de Zorgvernieuwingsprijs bij
ZonMw. Het mogelijk heilzame effect van
groene thee wordt nog niet onderzocht,

Dementiepatiënte Grietje de Boer en haar
man Pieter buiten in de ‘frisse lucht’.
foto Gert-Jan van der Tuuk

maar staat inmiddels op het verlanglijstje.
Met de bijval van het Radboudumc is De
Boer gelukkig. „Luisteren naar praktijkervaringen is een must als je vooruitgang wilt
boeken. Bij het Radboud is dat omgezet in
beleid. Dat is revolutionair, want in traditionele medische omgevingen verdwijnen
positieve ervaringen naar de prullenbak als
er wetenschappelijk niets over bekend is.
Ook de VU in Amsterdam wil nu met ons
in gesprek. Dat was in het verleden anders.
Het zijn goede ontwikkelingen, die voor
mij persoonlijk heel veel betekenen. Het
verdriet en de wanhoop in het verleden
hebben ineens betekenis gekregen. Ik weet
dat vanaf nu duizenden mensen een beter
leven kunnen krijgen; patiënten én hun
mantelzorger.”
reageren?
gezondheid@depersdienst.nl

gezond en vitaal dinsdag 21 oktober 2014
de persdienst is de landelijke redactie van tubantia, de stentor, de gelderlander, brabants dagblad, eindhovens dagblad, bndestem, pzc, de limburger, limburgs dagblad, noordhollands dagblad, haarlems dagblad, ijmuider courant, leidsch dagblad, de gooi- en eemlander

