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In het centrum van Eindho-
ven is vrijdagavond laat een
27-jarige man uit Eindhoven
zwaar gewond geraakt.
De fietser stak bij de Media-
Markt de Boschdijktunnel
over op het moment dat de
bus passeerde. Hij kwam on-
der de bus en werd tiental-
len meters meegesleurd. Hij
is in kritieke toestand naar
het ziekenhuis gebracht.

Op de Laan ten Boomen bij
Lierop is in de nacht van vrij-
dag op zaterdag een auto-
mobilist om het leven geko-
men. Het ongeluk gebeurde
rond half vier. Volgens de
politie gaat het om een een-
zijdig ongeluk. Nadere de-
tails over de toedracht van
het ongeval of over de iden-
titeit van het slachtoffer zijn
niet bekend gemaakt.

EINDHOVEN

Gewokt en gemazeld, zo zag
de Chinees eruit die me
op Strijp-S de weg vroeg

naar het Blue Collar Hotel. Ik kon
zoekenden op Strijp-S maar zel-
den helpen, want ik was zelf een
vreemdeling tussen de voormali-
ge Philips-betonblokken, maar
het hotel kende ik toevallig wel,
omdat ik er weleens kwam, om
een glas zwaar bier te drinken.
Het houten interieur van de bar
sprak me aan, omdat ik me even
in een Texaanse bar waande. Ik
vond de naam ook mooi. Blue Col-
lars was de Amerikaanse verzamel-
naam van eenvoudige fabrieksar-
beiders, toepasselijk voor het verle-
den van Strijp-S. Dus kon ik de
Chinees de weg, de waarheid en
het leven wijzen. Hij keek me
dankbaar aan, wat steeds minder

voorkwam, om-
dat ik me nog

zo weinig
mogelijk met

mensen be-
moeide. De

Chinees ver-
dween

richting
Blue

Collar Hotel en ik liep verder naar
ons kantoor, over een betonnen
pad, dat me ook herinnerde aan
Texas, waar in de steden dezelfde
betonnen wandelpaden langs de
wegen lagen, al liepen daar alleen
zwervers, studenten en toeristen
over, omdat de rest in bakken
voorbijkarden. Ik dacht aan de Chi-
nezen in Amerika. Nadat ze de
spoorlijnen aangelegd hadden wa-
ren de Hop Sings niet veel verder
meer gekomen dan het opschep-
pen van in vet glanzende bami en
rijst voor de Blue Collars. Ik had
ooit tussen die Blue Collars geze-
ten in het sneletenrestaurant Ri-
sing Sun. Het leek of al die tentjes
Rising Sun heetten, om de schijn
van een nieuwe dag voor optimis-
me op te houden, terwijl het er
binnen uitzag of de zon allang
met schijnen opgehouden was.
Prima tentjes dus, waar de Blue
Collars zich thuisvoelden, net als
ik, omdat ik in Amerika meer op
de pingping moest letten dan op
wat ik naar binnen stopte. Binnen-
kort moest ik nog maar eens aan-
schuiven aan de bar van het Blue
Collar Hotel. Sommige herinnerin-
gen moest je levend houden.
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De straatlantaarns in het
Eindhovense stadsdeel Ton-
gelre en in andere delen van
het centrum van de stad heb-
ben gisteravond een aantal
uren niet gebrand. Ze spron-
gen door een technische sto-
ring niet automatisch aan,
en moesten in delen hand-
matig ingeschakeld worden.
„En dat duurt wel even”, al-
dus een woordvoerder van
netwerkbeheerder Endinet.

Om de schijn van een
dag voor optimisme
op te houden

Woord is aan

Bij een steekpartij zater-
dagnacht bij de Piazza in
Eindhoven is een 30-jarige
man gewond geraakt. Hij
bloedde hevig uit zijn hals,
en is overgebracht naar het
ziekenhuis. De man wist
zelf nog naar het politiebu-
reau aan de Mathildelaan te
lopen, maar zakte daar in el-
kaar. Er is een 23-jarige
man aangehouden als ver-
dachte.

Stem op de Oude Meester 2016 Zonnige kiekjes
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EINDHOVEN

150

onderbelicht

Blue Collar Steekincident
bij Piazza

Vanochtend dient de rechts-
zaak waarvan Q-koortsslacht-
offers hadden gehoopt dat die
nooit nodig was geweest. 300
patiënten hebben de staat
voor de rechter gedaagd.

Chris van Mersbergen
Den Haag

Eén woord staat centraal: erken-
ning. Erkenning van het leed dat
de patiënten van Q-koorts heb-
ben geleden of nog altijd lijden
en erkenning van het leed van
nabestaanden, want zeker 74 pa-
tiënten overleden aan de chroni-
sche variant van de ziekte.

Waarschijnlijk zijn het er
(veel) meer dan 74, maar bij hen
is de diagnose chronische
Q-koorts nooit gesteld.

In 2007 brak de Q-koorts uit in
Herpen, bij Oss. Tot 2010 ver-
spreidde de epidemie zich via
geitenhouderijen door heel het
land. Veel van de mensen die
Q-koorts opliepen, merkten daar
nooit iets van of genazen vrij
snel. Een minderheid kreeg last
van het hardnekkige Q-koorts-
vermoeidheidssyndroom (QVS)
of chronische Q-koorts, dat bij
uitblijven van behandeling zulke
ernstige hart- en vaatproblemen
kan veroorzaken dat het dodelijk
is.

Q-koortspatiënten verwijten
de overheid dat die bij de uit-
braak van de ziekte te laat heeft
ingegrepen. Maatregelen die de
ministeries bij andere infectie-
ziekten wel snel van stal haal-
den, zoals een vervoersverbod of
een uitrijverbod voor mest, wer-
den pas laat genomen.

Regie
Daardoor kon de ziekte door
heel Nederland veel meer slacht-
offers maken dan nodig, stellen
de patiënten. In Den Haag voer-

den destijds de ministers Ab
Klink (Volksgezondheid) en Ger-
da Verburg (Landbouw) de regie
over de Q-koortsepidemie.

Patiënten vinden dat deze
CDA-bewindslieden het belang
van boeren boven de gezond-
heid van mensen hebben ge-
steld. Gedupeerden vonden
nooit gehoor bij de overheid in
de vorm van een schulderken-
ning of financiële compensatie.
Advocaat Luc Rohof, die namens
de Q-koortsslachtoffers op-
treedt, denkt dat zeker 150 eisers
vanochtend naar Den Haag afrei-
zen. „Het wordt volle bak.”

Aansprakelijkheid
Rohof zal in de rechtbank niet
meteen gaan smijten met concre-
te geldbedragen die hij van de
overheid wil zien. „Veel belang-
rijker is dat de overheid zelf een
gebaar maakt. En als dat niet ge-
beurt, dat de rechtbank beslist
dat de staat aansprakelijk is voor
de schade die door mensen is ge-
leden. Als we dat hebben, dan
volgt de rest vanzelf.”

Volledige narcose is niet meer
nodig voor een kijkoperatie
aan de baarmoeder, zo blijkt
uit onderzoek van het Cathari-
na Ziekenhuis in Eindhoven.

Mieke Bon
m.bon@ed.nl
Eindhoven

Vrouwen die een kijkoperatie
aan hun baarmoeder moeten on-
dergaan, hoeven daarvoor niet
meer onder volledige narcose.
De ingreep kan veilig polikli-
nisch worden gedaan, zo blijkt
uit onderzoek van het Eindho-
vense Catharina Ziekenhuis.

Daar worden deze zogenaam-
de hysteroscopische behandelin-
gen sinds 2014 poliklinisch uitge-

voerd, waarbij alleen maar een
roesje wordt toegediend. Het
gaat om vrouwen die last heb-
ben van vleesbomen, poliepen,
verklevingen, zwangerschapsres-
ten en hevig vaginaal bloedver-
lies.

Het ziekenhuis heeft de resul-
taten van de ingrepen uit die pe-
riode vergeleken met de oude si-
tuatie. „Uit dat onderzoek blijkt
dat de behandeling op de polikli-
niek sneller verloopt, even effec-
tief is en niet pijnlijker dan een
behandeling op de operatieka-
mer onder volledige narcose”,
verklaart gynaecoloog Huib van
Vliet van het Catharina Zieken-
huis.

De uitkomst van het onder-
zoek is gepubliceerd in het me-

Tongelre

■ Advocaat Luc Rohof, die na-
mens de Q-koortsslachtoffers
optreedt, denkt dat zeker 150
eisers vanochtend naar Den
Haag afreizen. „Het wordt volle
bak.”

Column

Operatie baarmoeder

JOS KESSELS Slachtoffer
Q-koorts wil
erkenning

Wie verdient de titel Oude

Meester 2016? Breng je stem uit

op ed.nl/oudemeesters.

Het heerlijke herfstweer leverde

zonnige plaatjes op, ingestuurd

door lezers via ed.nl/lezersfoto.



maandag 17 oktober 2016 NIEUWS 3

Arnold Mandemaker
a.mandemaker@ed.nl
Eindhoven

Hij is een stevige vent.
Maar sinds 2013 zit de
54-jarige Peter Franse uit

Best ziek thuis. Tachtig procent
afgekeurd vanwege een
post-traumatische stress stoor-
nis (ptts) die hij opliep door zijn
werk in de de Woenselse Poort.
De afdeling van de Eindhovense
psychiatrische instelling GGzE
waar de Inspectie Veiligheid en
Justitie zoveel misstanden heeft
aangetroffen. „Ik heb dus gelijk”,
verzucht Franse als hij leest wat
volgens de onderzoekers zoal
mis is in de Woenselse Poort.

Een vechtpartij met een groep
tbs-patiënten was voor hem de
laatste druppel. Alleen dankzij
de hulp van een andere cliënt
kwam hij daar levend uit.

Franse werkte sinds 2002
voor de GGzE. De cliënten
waren erg moeilijk: psycho-
pathisch, leugenachtig, agres-
sief. Zelf kon hij dat aan-
vankelijk nog wel aan,
maar veel van zijn colle-
ga’s bleken daar niet te-
gen opgewassen. „Er wer-
ken bijna geen vijftigers
op de afdeling. Wel veel
jongeren tussen de 25 en
30 jaar. Meisjes die net
het K3-stadium zijn ont-
groeid. Op mijn afdeling
zaten bomen van kerels.
Zoals een vent die had
meegedaan aan de sterk-
ste man-wedstrijd en
die zomaar tweehon-
derd kilo kon drukken.
Ik hoorde voortdurend
collega’s roepen: ‘Peter,
help, help!’ Dan werden

ze weer aangevallen en moest ik
ertussen springen.”

„Ik zat in de onderdeelcom-
missie van de ondernemings-
raad en daar heb ik zaken aan de
orde gesteld. Bijvoorbeeld dat de
detectie van een hek al maan-
den kapot was. Of dat het alarm
het niet deed in de separeerafde-
ling, waar dat juist het hardste
nodig is. Ik kreeg kritiek van de
leiding, want ik had er met mijn
klacht voor gezorgd dat ze twee-
honderdduizend euro moesten
uitgeven voor een betere dek-
king. Het management zit er te
lang en dekt zaken af.”

Veel cliënten hebben besmet-
telijke ziekten als hepatitis C,
tbc of zijn seropositief. Franse
wilde daarom hulpmiddelen, zo-
als kevlar handschoenen. „Dat
werd afgewezen. Die heb ik daar-
om maar zelf gekocht voor vijf-
tig euro. Later kwam er één paar

kevlar handschoenen
per afdeling.”

Franse heeft veel
kritiek op de GGzE
als werkgever. „Ik zit

nu drie jaar ziek
thuis, maar ik heb
niets gehoord. Ja,
een bloemetje na
die laatste vecht-
partij, maar geen
opvang of nazorg.”

Speed
Ook de ouders van
een cliënt doen
hun beklag. Ano-
niem, want ze wil-
len hun zoon niet
nog verder in de
problemen brengen.
„Hij zit daar omdat
hij een gevaar is
voor zichzelf”, zegt

zijn moeder. „Hij is drugsafhan-
kelijk en kent geen remmingen.
Hij gebruikt nu speed. Dat ne-
men cliënten die op verlof
mogen anaal mee. Mijn
zoon heeft geen vrijhe-
den, hij mag niet bui-
ten komen. Dus hij
verpatst alles wat hij
heeft om aan drugs te
komen. Zijn laptop en
kleding. Of hij verleent
seksuele diensten. We ko-
men elke week op bezoek.
Ik weet precies wie de
speed meeneemt. Maar toen
ik daar iets van zei kreeg ik op
m’n kop van het personeel om-
dat ik iemand zonder bewijs
had beschuldigd. ”

De ouders constateren een
groot verloop van werknemers
in de Woenselse Poort. De va-
der: „Zo kan je geen vertrou-
wensband met de cliënten op-
bouwen. Het gaat sinds drie jaar
erg slecht op de afdeling. Drugs
komen binnen, het perso-
neel komt en gaat. Er is
geen transparantie,
geen openheid. Op vra-
gen krijg ik nooit ant-
woord. Alles wordt
ontkend, ik loop daar
steeds tegen een muur aan.”

Na de zelfmoorden van begin
dit jaar is de controle strenger
geworden.

De vader: „Dan moet ik als
man van 67 alles laten zien wat
ik bij me heb. Terwijl het perso-
neel grijnzend voorbij loopt met
volle tassen waar niet naar
wordt gekeken.”

De moeder: „Mijn zoon kent
geen maat, hij is uitbehandeld.
Het is voor ons wachten op het
telefoontje dat hij aan een over-
dosis speed is overleden.”

disch vaktijdschrift Gynecologi-
cal Surgery.

Ontspannen
Bij narcose wordt de patiënt vol-
ledig verdoofd en in diepe slaap
gebracht; het slaapmiddel bij
een roesje maakt alleen maar sla-
perig en ontspannen. Omdat de-
ze onaangename ingreep op som-
mige momenten ook pijnlijk kan
zijn, krijgt de patiënte daarnaast
een pijnstiller.

Direct na de behandeling kun-
nen de vrouwen weer naar huis,
terwijl ze voorheen een nacht
moesten blijven. Dit is in verre-
weg de meeste Nederlandse zie-
kenhuizen nog steeds het geval.

Circa 125 vrouwen per jaar
moeten bij het ‘Cathrien’ een kij-

koperatie aan hun baarmoeder
ondergaan.

Het ligt dus voor de hand te
denken dat de ingreep-nieuwe
stijl goedkoper is dan de oude
methode. „We vermoeden van
wel, maar cijfers kunnen we niet
geven”, zegt een woordvoerder.
„De kostenbesparing is niet in
het onderzoek meegenomen.”

Apparatuur
Volgens Van Vliet kunnen alleen
vrouwen met ernstige verklevin-
gen niet op deze nieuwe manier
behandeld worden. „Omdat daar
röntgenapparatuur bij nodig is
worden die standaard op de OK
geopereerd. Maar het gaat
slechts om enkele gevallen per
jaar.”

Oud-werknemer Peter Franse: management zit er te lang en dekt zaken af

Speed, agressie en wegkijken

kan zonder narcose

� Peter Franse: „Ik hoorde steeds collega’s roepen: ‘Peter, help,
help!’ Dan werden ze weer aangevallen.” FOTO BERT JANSEN
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Er gaat veel mis in de Woenselse Poort, zegt een

oud-werknemer die daar een posttraumatische stress

stoornis opliep. Ouders zien hun zoon die daar is

opgenomen ten onder gaan aan gesmokkelde speed.


