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Ferrari’s en Rolls Royce bij
race tegen kanker in Assen
ASSEN (GPD) - Op het TT-circuit in Assen wordt dinsdag voor

de derde keer de Race Tegen Kanker gehouden. Jonge
kankerpatiënten kunnen meerijden in raceauto’s en op racemotoren en zich zo voor één dag coureur voelen. Sommigen mogen zelfs mee met ambassadeurs van de stichting
Racen Tegen Kanker, onder wie Rintje Ritsma en Wibi
Soerjadi. Dit jaar komt het recordaantal van 75 zieke kinderen. Ook zijn er steeds meer bijzondere auto’s bij. Zo zijn er
drie Ferrari’s, enkele Lamborghini’s en een Rolls Royce.

Lutherse Zomerschool
voor vakantieloos kind
LEEUWARDEN - De lutheranen in
Leeuwarden houden volgende
week een zogenaamde Zomerschool voor kinderen die niet of
nauwelijks met vakantie gaan.
Een week lang wordt met kinderen van zes tot elf jaar een reeks
uitstapjes in Leeuwarden gemaakt.

Volgens predikant Toos Reichman van de Evangelisch-Lutherse Gemeente gaat het om
een diaconaal project, dat een
vervolg is op een vergelijkbaar
initiatief vorig jaar. ,,We denken
in het bijzonder aan kinderen
van alleenstaande ouders, die
dan even overdag hun handen
vrijer hebben.’’
Om de drempel zo laag mogelijk te houden, betalen de deelnemers naar draagkracht; de
minimumbijdrage voor de zesdaagse Zomerschool is B5. ,,We
willen kostendekkend draaien,
maar er is een potje, zodat geld
geen probleem hoeft te zijn.
Gratis doen we niet, dit in verband met de waardigheid van
de ouders.’’

De Zomerschool, die van 13 tot
18 augustus wordt gehouden,
heeft een hooggestemd ideaal:
,,om als een groot gezin een
week lang samen op te trekken’’
en ,,kinderen op jeugdige leeftijd nog dichter bij onze mooie
cultuur te brengen’’. Reichman:
,,Ons doel is niet om te gaan
evangeliseren, wel om kinderen
even in een warme omgeving te
laten vertoeven.’’ Daarnaast
moet de Zomerschool leren
hoe je met anderen omgaat:
,,Respect tonen, naar elkaar
luisteren, op elkaar wachten en
elkaar helpen.’’
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Onrust over koers van Pelikaankerk K|O|R|T
LEEUWARDEN - In de protestantse wijkgemeente de Peli-

kaankerk in Leeuwarden leeft onrust over de te volgen
koers. Kerkenraadsvoorzitter Roland Wijmenga heeft
per brief zijn functie neergelegd en ook de voorzitter van
de diaconie heeft zich teruggetrokken uit het dagelijks
bestuur.
Het is al enige tijd onrustig binnen de gemeente. In 2005 werd
een koers uitgezet aan de hand
van een enquête onder bezoekers van gemeenteavonden.
Een ruime meerderheid (59
procent) koos toen voor een orthodoxe identiteit: 31 procent
ging voor klassiek gereformeerd, 28 procent voor evangelisch.
De kerkenraad stelde toen vast

dat er sprake is van ,,een veelkleurige wijk’’, waarin net als in
de landelijke Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) ruimte
moet zijn voor ,,de diverse stromingen om in gemeenschap
met elkaar het geloof te beleven’’.
Onlangs stuurde een groep gemeenteleden een brief waarin
bezorgdheid werd geuit. Zij
zeggen die ruimte steeds min-

der te ervaren. Hun voornaamste zorg is dat de Pelikaankerk
op een al te behoudende koers
ligt.
Desgevraagd spreekt predikant
Ineke van den Beukel van een
,,algemeen gevoel van onbehagen’’ bij sommige gemeenteleden. ,,Mensen zeggen bijvoorbeeld: ‘het is niet meer mijn Peli’.’’ Veel is volgens haar echter
al te winnen met een betere
communicatie. In een kort verslag van een kerkenraadsvergadering van juni werd onder
meer opgemerkt: ,,Duidelijk is
wel dat het erg belangrijk is dat
we meer met elkaar spreken en
minder over elkaar.’’
Van den Beukel is sinds sep-

tember vorig jaar predikant van
de Pelikaankerk. Zij is lid van
het Evangelisch Werkverband,
een vernieuwingsbeweging binnen de PKN. Zij benadrukt echter dat ze ,,niet in een evangelisch hokje’’ hoort.
De predikant betreurt het dat
sommigen denken dat ze louter
de evangelischen bedient. ,,Onze kerk is pluriform, ik wil er
zijn voor heel de gemeente.
Maar het is best mogelijk dat
sommigen in de gemeente toch
denken wat te kort te komen.’’
De onrust kan ook heilzaam
zijn, gelooft Van den Beukel.
,,Wanneer daardoor het inhoudelijk gesprek op gang komt, is
dat een verrijking.’’

De kerkenraad heeft vorige
maand met het oog op de onvrede besloten dat er een
nieuw, helder beleidsplan
komt. Als het aan de raad ligt,
wordt de werkgroep die dit
stuk zal opstellen, uitgebreid
met een van de verontruste ondertekenaars van de brief. De
briefschrijvers hebben inmiddels een reactie gekregen dat
serieus bekeken wordt hoe de
situatie kan worden verbeterd.
De kerkenraad wil de problemen na de zomer doorspreken
,,met respect voor ieders opvattingen en geloofsbeleving’’.
Wijmenga zal in de kerkenraadsvergadering van volgende
maand zijn vertrek toelichten.
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MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse kardinaal Norberto Rivera is voor een rechtbank in
Mexico-stad gehoord in een
proces tegen een verdachte
van kindermisbruik. Rivera
wordt er van beticht dat hij de
verdachte, een priester, de
hand boven het hoofd heeft gehouden. Rivera zou de priester
naar Los Angeles hebben gestuurd, terwijl hij wist dat de
geestelijke zich aan kindermisbruik had schuldig gemaakt. De
priester zou in 1994 een dertienjarige misdienaar hebben
misbruikt.

Centraal thema van de week,
die de lutherse kerk aan de
Nieuwe Oosterstraat als uitvalsbasis heeft, is de vraag ‘Wat
leeft er in de stad?’. Onder begeleiding van studenten van de
pabo worden onder meer bezoeken gebracht aan het Princessehof en het Natuurmuseum. Er zal ook een rondvaart
door de stadsgrachten worden
gemaakt.

De vijftien chirurgen van De
Tjongerschans (Heerenveen),
Nij Smellinghe (Drachten) en
het
Antonius
Ziekenhuis
(Sneek) werken met elkaar samen in de Maatschap Heelkunde Zuid-Friesland. Bij zeldzame
operaties is het nu nog gebruikelijk dat de specialist die daarin het meest bedreven is, naar
het ziekenhuis komt waar de
patiënt ligt. ,,Voortaan reist de
patiënt naar de dokter’’, zegt
chirurg Peter Veldman van De
Tjongerschans.
Vanaf oktober zullen de ingrijpende slokdarmoperaties in
Sneek worden verricht. Heerenveen wordt de locatie voor gecompliceerde operaties aan de
alvleesklier en de longen. In
Drachten zullen waarschijnlijk
de maagoperaties bij mensen

met ernstig overgewicht (aanleg van een bypass van de voormaag naar de dunne darm) en
de endoscopische operaties
van de aorta plaatshebben.
Onlangs gelastte de Inspectie
voor de Gezondheidszorg alle
kleine ziekenhuizen in het land
om samenwerking te zoeken
voor hun slokdarmoperaties
voor kankerpatiënten. De overlevingskans voor de patiënt is
immers aanzienlijk groter in
een ziekenhuis dat meer ervaring heeft met deze weinig
voorkomende operatie. Minder
dan tien patiënten per jaar acht
de inspectie onverantwoord.
De ‘Zuid-Friese oplossing’,
waarbij de dokter naar de patiënt reist en zo juist boven de
norm komt, acht de inspectie
onvoldoende. Het is immers
niet alleen de ervaring van de
chirurg die telt, maar de hele
operatiekamer moet die ervaring delen.
Dat de maatschap nu niet alleen voor de slokdarmoperaties een andere werkwijze kiest
maar ook voor andere zeldzame ingrepen, is om de inspectie
voor te zijn. ,,We voelen dat het
daar ook zit aan te komen’’, zegt
Veldman.

Verloskundigen aan
slag in Zuidwesthoek
KOUDUM - Twee verloskundigen,
José Galema en Tryntsje Postma, beginnen volgende maand
een praktijk in Zuidwest-Friesland. Tot nu toe zijn vrouwen in
het gebied voor verloskundige
hulp op hun huisarts aangewezen. Sommige dokters juichen
hun komst toe, anderen zien
hen liever komen dan gaan.
In steden zijn verloskundige
praktijken al lang een normaal
verschijnsel, op het platteland
rukken ze gestaag op, zegt Galema. Dorpsdokters zijn echter
vaak nog huiverig om hun verloskundige activiteiten af te
staan. Galema: ,,Voor hen is het
juist een leuke controle tussendoor, want zwangerschap is
geen ziekte.’’
Toch ,,verdienen’’ de vrouwen
in Nijefurd, Gaasterlân-Sleat en

Woudsend volgens haar hulp
van een gespecialiseerde verloskundige. ,,Wij zijn meer gericht op het zwanger zijn en op
het vrouw zijn. Bij controles
hebben we ruim de tijd om uitleg te geven over de zwangerschap. We bieden ook psychosociale begeleiding.’’
Bij mogelijke medische complicaties schakelt de verloskundige de huisarts of gynaecoloog
in. Ze kan ook assisteren bij een
poliklinische bevalling in het
ziekenhuis.
Galema en Postma hopen te
kunnen helpen bij een aanzienlijk deel van de circa 165 zwangerschappen die er jaarlijks in
de Zuidwesthoek zijn. Ze vestigen hun praktijk in Koudum en
zullen daarnaast spreekuur
houden in Workum en Balk.

Zorgautoriteit mag tarieven
voor orthodontie verlagen
DEN HAAG (ANP) - De tarieven van orthodontisten gaan omlaag. Het
college van beroep voor het bedrijfsleven is van mening dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) terecht de prijzen met 8 procent
heeft verlaagd. Een aantal orthodontisten was tegen de tariefsverlaging in beroep gegaan. De zorgautoriteit wil uiteindelijk een verlaging van 29 procent.
Volgens onderzoek van de NZa zijn er jarenlang te hoge tarieven
gehanteerd, waardoor consumenten onnodig veel betalen. Per 1
juli is de tweede verlaging van het tarief doorgevoerd, van 1,5 procent. Tegen die verlaging lopen nog voorlopige voorzieningen. De
NZa verwacht daarover in de komende maanden een uitspraak. De
laatste stap in de serie verlagingen staat gepland op 1 januari 2010.

HILVERSUM (ANP) - Astmacentrum Heideheuvel in Hilversum
zal de klinische behandeling
van zeer dikke kinderen stopzetten. Minister Ab Klink van
volksgezondheid is niet overtuigd van het belang ervan en
daardoor komt er geen geld
voor beschikbaar. Heideheuvel
heeft sinds 2004 naar eigen zeggen succesvol geëxperimenteerd met de klinische behandeling van kinderen met obesitas. De kliniek ziet nog wel mogelijkheden voor ambulante
behandeling. Maar voor een
kleine groep kinderen zou klinische behandeling onontbeerlijk zijn.

Mexicaanse kardinaal
gehoord in rechtszaak

Eeuwenoude kerk
in Tiberias ontdekt
TEL AVIV (ANP) - Israëlische archeologen hebben in Tiberias
een kerk uit de vierde eeuw na
Christus ontdekt. Het gebedshuis, het oudste dat tot nu toe
in het noorden van Israël is gevonden, heeft in de mozaı̈ekvloer kruisen en de Griekse
tekst ‘Heer, bescherm de ziel
van uw dienaar’. De archeologen gaan ervan uit dat de kerk
voor 427 is gebouwd. In dat jaar
werd het gebruik van het kruis
in kerkvloeren verboden.

Chirurgen verdelen
zeldzame operaties
HEERENVEEN - Chirurgen in de
ziekenhuizen van Heerenveen,
Drachten en Sneek gaan hun
weinig voorkomende, ingewikkelde operaties concentreren.
Ieder ziekenhuis krijgt zo zijn
eigen chirurgische specialisme.
Patiënten worden voortaan onderling doorverwezen. De artsen komen hiermee tegemoet
aan kritiek van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg.

Heideheuvel stopt met
behandelen dik kind

Bloedmethode kan
amputatie voorkomen
De familie Groenewoud voor het jachtslot De Mookerheide, met van links naar rechts Amber, moeder Marjan, Iona, Jojanneke, vader Koene en Marileen.
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Met ziek kind genieten op Limburgs slot
Op een fraai jachtslot in
het Noord-Limburgse Molenhoek verzorgt de Stichting Tante Lenie jaarlijks
een ‘verwenvakantie’ voor
gezinnen met een ernstig
of langdurig ziek kind. Deze week mocht de familie
Groenewoud uit Oldeberkoop mee.
Door Pauline van Kempen
et Radboud Ziekenhuis in
Nijmegen wees de ouders
H
van Iona Groenewoud (6) op de
vakantieweken van de Stichting
Tante Lenie. Iona heeft geen
nieren meer en reist drie keer
per week met haar moeder van
Oldeberkoop naar Nijmegen
heen en weer voor dialyse.

Vanaf het jachtslot De Mookerheide in Molenhoek, waar ze
deze week bivakkeren, is het
maar een kwartiertje rijden.
,,We blijven op vakantie het
liefst in de buurt van het ziekenhuis’’, verklaart vader Koene
Groenewoud (47), bij wie zelf
vorig jaar kanker is geconstateerd. ,,Als er wat aan de hand
is, dan ben je er snel.’’
Maar ook, en misschien nog wel
belangrijker, is dat ze de zorg
voor hun zieke kind even uit
handen kunnen geven. De vrijwilligers van de stichting nemen die zoveel mogelijk over,
zodat de ouders tijd en aandacht voor elkaar en voor de
andere kinderen hebben, legt
Lenie Huisinga-Peters (52) uit.
De Limburgse kunstenares
stond vijf jaar geleden aan de
wieg van de naar haar genoem-

de stichting. ,,Ik was zelf de dertiende in een boerenfamilie
waarvan de moeder altijd ziek
was’’, vertelt ze. ,,Ik weet wat er
gebeurt in zo’n gezin. Hoe moeilijk het voor de andere kinderen
is om gewoon te puberen.’’
Ze besloot, samen met een bestuur en een comité van aanbeveling met klinkende namen,
‘verwenweken’ te gaan organiseren voor gezinnen met een
ernstig of langdurig ziek kind.
Gewoon omdat ze het fijn vindt
om iets voor anderen te betekenen. ,,Ik doe het voor de mensen’’, verklaart ze. ,,Maar ik
word er zelf ook rijker van, zij
het niet financieel.’’
De weken worden gesponsord
door bedrijven, organisaties en
particulieren. De gezinnen zelf
hoeven niets te betalen. Ze logeren vier nachten op het kas-

teel in de Limburgse heuvels,
dat nu een luxe hotel is. En elke
dag zijn er uitstapjes: het Afrika
Museum in Berg en Dal, de
beautyfarm voor de moeders,
mountainbiken voor de vaders
en een koetsentocht door de
Groesbeekse bossen.
Vader en moeder Groenewoud
vinden het ,,super’’ en ,,hartstikke leuk’’. Ook Iona en haar
zussen Amber (10), Marileen
(13) en Jojanneke (15) vermaken zich wel. Vorig jaar had het
gezin zelf een huisje gehuurd in
de buurt van Nijmegen, maar
die vakantie was volgens moeder Marjan ,,geen succes’’. Iona
en vader Koene waren allebei
niet fit, het huisje was te klein
en het weer slecht. ,,We zeiden
tegen elkaar: dat doen we niet
meer.’’
Voor het eerst in twee jaar

moest moeder Marjan woensdag, de vader- en moederdag,
de zorg voor Iona uit handen
geven. Een goede vriendin uit
Nijmegen is met het meisje naar
het ziekenhuis gegaan voor de
dialyse. In de bak met woestijnzand, bedoeld om te ontspannen, kreeg de Friezin een huilbui. ,,Dan ben je drie kwartier
alleen met je gedachten’’, verklaart ze. ,,Dat is voor mij niet
goed, dan ga ik malen.’’
Toch heeft ze van die dag genoten, evenals vader Koene. Eigenlijk was het mountainbiken
te zwaar voor hem. ,,Ik ben er
behoorlijk ziek van geweest.
Maar als ik hier ben, ga ik toch
door hè. Dat is de uitdaging.’’
,,Jullie zijn een dapper gezin’’,
zegt tante Lenie.

SYDNEY (ANP,AFP) - Australische
wetenschappers zeggen een
behandeling te hebben ontwikkeld die beenamputaties van
rokers en diabetici kan voorkomen. Onder hoge druk pompen
ze bloed in afstervende benen
om de groei van nieuwe bloedvaten te stimuleren. Straffe rokers en suikerpatiënten in de
westerse wereld kampen vaak
met bloedvatproblemen, die
uiteindelijk jaarlijks in 340.000
gevallen tot een amputatie leiden.

Minder doorligwonden
in Sionsberg Dokkum
DOKKUM - Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum boekt succes
bij het terugdringen van het
aantal doorligwonden (decubitus). Het afgelopen jaar daalde
het aantal gevallen van 4,1 procent naar 3 procent van de opgenomen patiënten. Het ziekenhuis schoolt alle verpleegkundigen in het voorkomen van
doorligwonden.
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De Brink haalt doofblinden uit isolement
De Brink in Vries boekt verrassende resultaten in de communicatie met doofblinde patiënten met een verstandelijke handicap. Acht doofblinden communiceren sinds februari 2005
steeds uitgebreider met hun begeleiders. De zorgverleners maken met hun handen contact en
leren de doofblinden symbolen.

Ronnie zelf koffie in door met zijn vinger te voelen waar zijn glas warm
wordt.
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„Alle tweeduizend doofblinden in Nederland hebben er recht op zo uit hun
isolement gehaald te worden”, vindt
gedragsdeskundige Roel Menke, die
nauw bij het project is betrokken. De
kans dat ze als kind onderwijs genieten, is klein. De afgelopen veertig jaar
was er maar één school voor hen in
Brabant. Pas in 1999 kwam daar een
tweede school in Haren bij.

ommige doofblinden brachten
tot voor kort driekwart van de
S
dag suffend en slapend door in De

Menke hoopt dat het verspreiden van
de dvd ‘Ik voel wat jij bedoelt’ over alle
zorginstellingen in Nederland leidt tot
een betere begeleiding van de doofblinden. „Sommige doofblinden leven
al meer dan veertig jaar in isolement.
We moeten ze uit hun eigen kleine wereld halen en de kans geven zich te
ontwikkelen.”

Brink. De overheersende indruk was
dat ze ernstig verstandelijk gehandicapt waren en toch niets konden leren.
Ze werden een paar keer per dag met
een aanraking uit hun isolement gehaald, bijvoorbeeld als ze moesten
eten.
In februari 2005 kwam daar verandering in. De Brink zette acht doofblinden bij elkaar in een uiterst moderne
accommodatie met een heel intensieve begeleiding. Gedragsdeskundigen
hadden met behulp van videobeelden
geconstateerd dat zij zichzelf dingen
hadden geleerd. Hun verstandelijke
beperking kon wel eens minder groot
zijn dan altijd werd gedacht.
De communicatie verloopt via de handen van de begeleiders. Met de eigen
handen daarop ‘lezen’ de doofblinden
de tekens die de verzorgers maken.
Voor het zover is, moet de vaak voor-

Begeleidster Jellie
Visser legt contact
met de doofblinde
Ron Velthorst.
Foto GPD/Hilbrand Dijkhuizen

komende aanrakingsafweer van doofblinden - veroorzaakt door de vele keren dat ze zich stoten - worden doorbroken. Ze moeten uit hun passiviteit
worden gehaald en leren reageren op
signalen uit hun omgeving.
Doofblinden hebben nooit geleerd te

vragen. De acht doofblinden van De
Brink gaan nu meteen in de luisterhouding zitten als ze worden aangeraakt.
Elke begeleider heeft een manier om
zich te identificeren. De één maakt
zich bekend door een kralenketting in
de handen van een doofblinde te leg-

gen, de ander door even te laten voelen aan haar lange haren.
Het leren van de betekenis van gebaren voor bijvoorbeeld koffietijd vergt
de nodige tijd. De doofblinden van De
Brink zijn nu al zo ver dat ze meehelpen bij hun verzorging. Zo schenkt

De Brink kan aan de motoriek van de
cliënten en de snelheid waarmee ze
beslissingen nemen, afleiden of ze ernstig verstandelijk gehandicapt zijn en
in hoeverre ze beperkt worden doordat ze niet kunnen horen en zien. Zo
ontdekten de begeleiders dat bewoner
Hayzem in het zwembad in rechte lijnen liep doordat hij met zijn grote teen
de cementvoegjes tussen de tegels
scande. Menke: „We zagen hem altijd
aan voor heel bedachtzaam en sloom,
maar hij was eigenlijk een heel ingewikkelde kaart aan het lezen.” (GPD)

