
Eindhovens Dagblad 25/11/2014

Copyright (c)2014 Eindhovens Dagblad 25/11/2014 November 25, 2014 8:22 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page


26 REGIO

J o Latour knipt vanuit zijn stoel het licht aan dat het
portret aan de muur beschijnt. Zo, nu kunnen we Jo-
ke beter zien. Joke is de vrouw van Jo. „Op 28 juli
was het twee jaar geleden”, zegt Jo. Joke had kanker,

net als Jo nu, en was plotsklaps dood.
Vanaf de plek waar Jo zit – de huiskamer boven zijn
vroegere drogisterij – kijkt hij uit over de Oirschotse
markt. En met gemak naar het schilderij van Joke, dat
hij zelf heeft geschilderd. Hij had er uiteindelijk nog wel
wat hulp bij nodig, want de Joke die hij had gemaakt,
had eerst een grijns. Die is nu verdwenen.
Jo Latour is 83 en een plaatselijke beroemdheid in
Oirschot. Toneelspeler, ‘de eerste tonprater van
Oirschot’, en rond 5 december getooid met mijter en lan-
ge tabberd. Dat laatste negen jaar lang. Elk jaar legde Jo
negentig huisbezoeken af, met in een groot boek korte
typeringen van de gezinnen waarbij hij aanklopte. Ter
plekke improviseerde hij er dan op los. Misschien wel
beter dan de echte Sinterklaas. „Ik moet lachen. In de fa-
milie hebben we een drieling die is opgegroeid in Mexi-
co en nu hier woont. We hadden ze verteld dat Sinter-
klaas uit Spanje komt, dus ze begonnen tegen hem in
het Spaans. Hij had er niet van terug. Dat vond ik een
grap jongen.”
Jo maakt zelf ook grappen. „Als Sinterklaas spéélde ik
dat ik moeilijk liep, nu gaat dat automatisch. Een tijdje
geleden zat ik op de markt op mijn rollator uit te rusten.
Een paar vrouwen vroegen me: ‘Bent u hier bekend?’ ‘Ja,
als de bonte hond’.’Als tonprater had ik een verhaal over

een meisje dat als ‘seketeresse’ ging werken op een kantoor in Am-
sterdam. Ze wilde graag een bontjas verdienen. Na een tijd had ze
die bontjas, maar toen kon hij niet meer dicht. En nou komt het: On-
ze Hans was nog een jong ventje, had die grap gehoord en ging hem
navertellen. ‘Nou had ze een
bontjas, en nou zaten er geen
knopen aan’. Hij had het niet he-
lemaal begrepen.”
Datzelfde gebeurde nogal eens
met het publiek in bejaardenhui-
zen, als Jo daar een tonpraatact
opvoerde. „Het moeilijkste pu-
bliek dat er is. Ze reageren niet,
je krijgt ze niet los. En als je ze
dan later op straat tegenkomt,
zeggen ze: ‘Jo, wat hebben we
toch moeten lachen met jou’.
Dan hebben ze een week met el-
kaar over het optreden gepraat.
De één heeft dit gehoord, een an-
der dat, en zo puzzelen ze een
grap in elkaar.”
Met goed horen, heeft Jo zelf ook
wat moeite. Een gehoorapparaat
lost dat probleem gedeeltelijk
op. Alleen jammer dat ze in de
hal waar het Oirsch0tse tonpra-
ten wordt gehouden, geen ring-
leiding hebben. „Ik kan er niks verstaan, erg jammer.” Als Jo iets niet
verstaat, vertelt hij desnoods gewoon zelf een verhaal. Dan luisteren
de anderen wel, zoals nu ‘onze Hans’. Jo belt hem op. Zoon Hans is
een van de drie kinderen van Jo en Joke, naast Jeanine en Marianne.
Hans woont het dichtst bij zijn vader. „Hij is vaak de klos”, zegt Jo.
Daarmee bedoelt hij dat Hans nogal eens wordt ingeschakeld als er
iets moet gebeuren. Niet dat Jo aanloop tekort komt. Twee keer per
dag krijgt hij medische verzorging. Over ander bezoek heeft hij ook
niet te klagen. „Twee dames van Oirschot Doet komen iedere mid-
dag buurten. Twee vrienden die ik al ken van toen we nog achttien
waren, komen één keer per week een voormiddag. Een andere
vrouw komt één keer in de maand, en een zoon van een broer komt
iedere week een avond.” En nu komt Hans eraan. Hij moet de deur
van de leegstaande drogisterij even k0men openmaken. Daar hangen
schitterende schilderijen, door Jo gemaakt. Pas op zijn 56ste begon
hij met schilderen. Veel Oirschotse taferelen legde hij vast. En een
groen houten kastje, waarvan een laatje open staat. Iedereen die het
schilderij ziet, wil het laatje dicht doen, of erin kijken, zo overtui-
gend is het geschilderd. Jo heeft er plezier in. Jammer dat het schilde-
ren hem even wat moeilijker af gaat, onder meer door het beven van
zijn handen. „Ik hoop elke dag dat ik er weer zin in krijg.”

Jo is plaatselijk zeer
bekend in Oirschot,
‘als de bonte hond’

door Pascale Thewissen
e-mail: p.thewissen@ed.nl

EINDHOVEN – Met één druppeltje
bloed vaststellen of iemand een
hartinfarct heeft gehad. „Het is
één van de dingen waar we sa-
men met Philips en vijf andere
Europese ziekenhuizen aan wer-
ken”, zegt Volkher Scharnhorst,
klinisch chemicus in het Cathari-
na Ziekenhuis in Eindhoven en
kersvers hoogleraar aan de facul-
teit Biomedische Technologie van
de TU/e. Samen met de vooraan-

staande klinisch chemicus Huib
Vader uit Nuenen stapte hij twee
jaar geleden naar de technische
universiteit met het idee de twee
grote ziekenhuizen in de regio –
het Máxima Medisch Centrum en
het Catharina Ziekenhuis – en de
universiteit inniger samen te la-
ten werken.
Het resultaat is het Expertise Cen-
trum Klinische Chemie Eindho-
ven. Aan hoogleraar Scharnhorst
de taak om de samenwerking in
goede banen te leiden. „Nieuwe
analyses en ingewikkelde testen

ontwikkelen waarvan je ver-
moedt dat patiënten er iets aan
hebben en die vervolgens ook op
patiëntengroepen te testen.” Dat
is volgens Scharnhorst – kort sa-
mengevat – de opdracht van het
kenniscentrum.
De nadruk ligt op het ontwikke-
len van nieuwe analysemethoden
om met biomerkers – bepaalde
stoffen in het lichaam die de toe-
stand van een ziekte weergeven –
de gezondheid van een patiënt te
meten. Scharnhorst wil graag dat
de analyseresultaten uit het labo-
ratorium direct door de arts op de
werkvloer geïnterpreteerd kun-
nen worden zodat ze kunnen hel-
pen bij de behandeling van de pa-
tiënt.
Neem het voorbeeld van het hart-
infarct. Nu nog moet het bloed
worden opgestuurd naar een labo-
ratorium, om zeker te weten of de

GEMERT – De dode man die
zondagochtend in een vaart bij de
Koksedijk in Gemert werd aange-
troffen is niet door een misdrijf
om het leven gekomen.
Volgens een politiewoordvoerder
bleek op basis van onderzoek dat
er geen sporen van geweld aanwe-
zig waren, waardoor voor de poli-
tie de zaak gesloten is. Er zullen
dan ook geen mededelingen over
de identiteit van de man naar bui-
ten worden gebracht.
Het lichaam van de man werd
zondagochtend even na half
twaalf aangetroffen in een brede
vaart aan de rand van een wei-
land tussen Gemert en Boerdonk.

EINDHOVEN – Een 46-jarige nepcol-
lectant uit Eindhoven is zondag
in de Bindersestraat in Helmond
aangehouden voor oplichting. Hij
collecteerde zonder vergunning.

Buurtbewoners vertrouwden het
niet en belden de politie. De man
moest mee naar het politiebureau
en de collectebus met ruim acht
euro is in beslag genomen.

DOMINIQUE

d.elshout@ed.nl
ELSHOUT

 Drie verslaggevers 
schrijven op deze plek 

om de beurt over 
ontmoetingen met 

mensen in de regio.
Vandaag: 

Ouderen zijn het moeilijkste publiek dat
er is. Ze reageren niet, je krijgt ze niet los

Nieuwe hoogleraar klinische
chemie wil testen ontwikkelen
die arts meteen kan gebruiken.

HOOGLERAREN

‘‘

Man niet door
misdrijf om het
leven gekomen

� Oud-drogist Jo Latour hoopt dat hij
weer zin krijgt in schilderen.

‘Zij de
techniek,
wij de
patiënten’

Eindhovense nepcollectant betrapt

www.ed.nl/abonneevoordeel
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A lles in de woonka-
mer was zichtbaar
voor de buitenwe-
reld, behalve de zen-

der die opstond. De televisie
stond verscholen achter een
stuk gordijn in de hoek. Toen
ik voorbij het huis liep, zag ik
drie mensen op de bank ervoor
zitten. Alle drie druk bezig met
hun mobiel. Klein scherm in
hun handen, het breedbeeld te-
genover hen negerend.
Met mijn fiets aan de hand pas-
seerde ik een rij voortuinloze
huizen aan het einde van mijn
werkdag. Voor de meesten in
de straat was de eerste vrije
avond van de week al begon-
nen, ik had straks nog een lek-
ke achterband te plakken.
Alsof ik langs tv-kanalen zapte,
zo passeerden verlichte woon-
kamers mijn gezichtsveld. In
het voorbijgaan zag ik tussen
stukken raamfolie door kopjes
thee op salontafels staan en ver-
moeide sloffenvoeten op leren
banken liggen. Elke vijf stap-
pen kreeg ik een kijkje in weer
een ander huishouden. Het
was de tijd in het seizoen dat
mensen vergeten hoe snel het
buiten donker wordt.
Mijn ergernis over de lekke
band zakte weg en maakte
plaats voor het verlangen naar
mijn eigen sloffen en bank.
Even later stond ik stil bij het
verkeerslicht op de kruising.
Terwijl ik wachtte tot de storm
aan avondspitsauto’s voor even
zou gaan liggen, besloot ik het
plakken van de lekke band
door te schuiven naar morgen-
avond. De reservefiets voldeed
ook.
Het licht sprong op groen en ik
liep verder. ‘Alleen gedachten
die ons tijdens het wandelen
invallen zijn waardevol’,
schoot me te binnen. Dat be-
weerde schrijver en filosoof
Friedrich Nietzsche ooit, had
ik pas gelezen. Met elke nieu-
we stap naderde ik mijn eigen
sloffen en bank. De uitspraak
van Nietschze nog eens herha-
lend in mijn hoofd, nam ik een
nieuw besluit. Ik kon de lekke
band ook wel komend week-
end repareren. Plakken gaat im-
mers beter bij daglicht.

SIMON ROOD
s.rood@ed.nl

door Rob Burg
e-mail: r.burg@ed.nl

CRANENDONCK – „We wonen hier
met ruim 1100 mensen bij elkaar;
mensen uit allerlei verschillende
regio’s en landen. Iedereen heeft
ellendige ervaringen achter de
rug. Het is niet vreemd als er dan
soms wat gebeurt. Dat zijn inci-
denten, er zijn geen structurele
spanningen”, zegt Malik, Syrisch
vluchteling in het azc in Budel.
Ook andere bewoners die om een
reactie wordt gevraagd op het inci-
dent afgelopen zaterdag in Budel-
Dorplein, toen een man een an-
der sloeg met een stok, plús de
massale vechtpartij vorige week
in het asielzoekerscentrum in
Overloon, zeggen dat het vooral

‘peaceful’ is. Dat geldt zowel voor
de Cantine in Dorplein als de
voormalige Duitse kazerne in Bu-
del. Eén Afrikaanse vluchteling
zegt dat er sprake is van ‘regelma-
tig terugkerende’ spanningen, tus-
sen mensen van verschillende af-
komsten of volken. „Elke dag ge-
beurt hier wel wat”, zegt hij.
„Kleine incidenten, ruzies tussen
twee of drie mensen.”
Media meldden gisterochtend dat
er in de nacht van 21 op 22 novem-

ber in de Cantine in Budel-Dor-
plein, waar 240 mensen zijn ge-
huisvest, een massale vechtpartij
zou zijn geweest. Het COA, cen-
traal orgaan opvang asielzoekers,
ontkent dit en zegt dat het inci-
dent te herleiden was naar een ge-
schil tussen twee personen, waar
vervolgens een dertigtal bewo-
ners op af kwam. De aanleiding
was geluidsoverlast. Beveiligers
spraken de veroorzakers hierop
aan, waarop een handgemeen ont-
stond. Hierbij trok een van de be-
woners een mes. Toegesnelde be-
woners brachten hem tot beda-
ren. De politie, die ingeschakeld
was omdat de situatie volgens het
COA dreigde te escaleren, hield
hem vervolgens aan.
Het COA wijst er op dat bewo-

ners van een azc bij aankomst de
huisregels moeten ondertekenen.
„Personeel van het COA ziet er
op toe dat deze huisregels worden
nageleefd en spreken bewoners
aan op afwijkend gedrag. Daarbij
zijn een aantal sancties mogelijk,
variërend van een geldboete, over-
plaatsing of in het uiterste geval
beëindiging van opvang. In alle ge-
vallen geldt dat misdragingen con-
sequenties kunnen hebben voor
de asielprocedure.”
Volgens burgemeester Vermue
heeft ze regelmatig en uitvoerig
contact met het COA en de poli-
tie. „Mij hebben geen signalen be-
reikt dat er sprake is van stelsel-
matige ongeregeldheden. Een
massale vechtpartij blijkt ook niet
uit rapportages.”

biomerker voor hartschade in het
bloed aanwezig is. Dat kost tijd.
In de toekomst moet dat mogelijk
zijn met een simpel kastje, een zo-
genaamde bedside-meter. „Als
het goed is, kan de diagnose in de
toekomst al in de ambulance wor-
den gesteld.”
Scharnhorst is het zevende staflid
van het Cathrien dat tot hoogle-
raar wordt benoemd. „Het ont-
beert de regio Eindhoven aan een
Academisch Ziekenhuis. Eigenlijk

vervult het Catharina deels die
rol”, legt Scharnhorst uit. Hij be-
nadrukt dat het ziekenhuis niet
voor niets op een gedeelde derde
plek staat tussen de academische
ziekenhuizen als het gaat om com-
plexe ingrepen en zorgzwaarte.
Het gaat dan vooral om hart- en
vaataandoeningen en zeldzame
kankertumoren. Ook het weten-
schappelijk onderzoek dat in het
Eindhovense ziekenhuis gedaan
wordt, scoort internationaal hoog.

„We publiceren het meest van al-
le niet-academische ziekenhuizen
in wetenschappelijke bladen als
de British Journal en the Lancet.
Wat me hier opvalt, is de gedre-
venheid en de wil van veel artsen
om grensverleggend bezig te
zijn”, zegt de van oorsprong Duit-
se klinisch chemicus.
Het grote voordeel van de samen-
werking tussen de ziekenhuizen
en de universiteit is de aanwezig-
heid van geavanceerde apparatuur
bij de TU/e die studenten in staat
stelt om analytisch moeilijke tes-
ten te ontwikkelen. „Wij hebben
de vraagstelling; weten vanuit de
praktijk waar we tegenaan lopen,
en hebben de patiënten. Zij heb-
ben de techniek.”
Als voorbeeld noemt hij prostaat-
kanker. Het komt geregeld voor
dat een arts PSA-waarde laat me-
ten. Een hoge PSA-waarde kan

een indicatie zijn voor prostaat-
kanker. Probleem is dat de
PSA-waarde niet alleen afhanke-
lijk is van de leeftijd van de man,
maar ook van de grootte van de
prostaat op het moment van de
meting waardoor er een groot
grijs gebied is. „Je hebt er niet zo
veel aan”, zegt Scharnhorst.
En dus is vervolgonderzoek no-
dig, een biopsie waarbij een stuk-
je weefsel wordt verwijderd, bij-
voorbeeld. Maar dat doet pijn.
Door nieuwe analytische testen te
ontwikkelen, moet het straks mo-
gelijk zijn aan de hand van een
immunologische merker te voor-
spellen of een prostaattumor zich
gaat ontwikkelen.
„Dat zijn ingewikkelde testen”,
zegt Scharnhorst. „Promovendi
kunnen daar jaren aan werken. Ik
kan hen begeleiden en invloed op
het onderzoek uitoefenen.”

Het COA zegt dat het
incident te herleiden was
naar een geschil tussen
twee personen

Sloffen

� De klinische chemie houdt zich bezig met het analy-
seren van bloed en ander lichaamsvocht. Meestal in
een laboratorium, in opdracht van huisarts of me-
disch specialist die wil weten of een patiënt een be-
paalde ziekte heeft of dat juist wil uitsluiten.

� Laboratoriumspecialist Volkher Scharnhorst studeer-
de biologie aan de universiteit van Keulen en haalde
zijn doctoraal aan de universiteit van Leiden.

� Voordat hij in 2006 bij het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven aan de slag ging, gaf hij onder meer les in
de chemische pathologie aan de Fontys Hogeschool
in Eindhoven en was hij klinisch chemicus bij het
Atrium Medisch Centrum in Heerlen. In 2012 trad
hij toe tot het bestuur van de medische staf van het
Catharina Ziekenhuis.

� Scharnhorst is het zevende staflid van het Catharina
Ziekenhuis dat tot hoogleraar wordt benoemd. Car-
dioloog Nico Pijls en anesthesioloog-intensivist Eric
Korsten gingen hem voor bij de TU/e.

� Medisch adviseur en voormalig chirurg Jack Jakimo-
wicz is hoogleraar in Delft.

� De Eindhovense vaatchirurg Joep Teijink, chirurg
Harm Rotten en longarts Frank Smeenk zijn als
hoogleraar verbonden aan de medische faculteit van
de Universiteit Maastricht.

�

� Volkher
Scharnhorst,
kersvers hoog-
leraar aan de
de TU/e. foto
Kees Martens

‘Geen massale vechtpartij in azc Budel-Dorplein’

HOOGLERAREN IN MAASTRICHT,
DELFT EN EINDHOVEN

HAMONTERWEG 143 ACHEL BELGIË  
www.winzo.be  Tel. 0032-11640559

SLAPEN op 
COMFORTHOOGTE

* verrijdbaar: ideaal op-
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