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‘Blij dat het nu veilig is”, zegt
Adria Ceelen uit Eindhoven.
Haar reactie op het nieuws

dat het fietspad bij Beachclub Sunrise
nu wél is afgesloten met een hek, is
verspeend van elk sentiment. Het is
precies hoe ze wil overkomen. 

Op de dag na kerst reed haar man
Bart van Dijk met zijn fiets in volle
vaart over twee bielzen op een fiets-
pad dat kennelijk niet meer in ge-
bruik was. Hij houdt er waarschijn-
lijk blijvend hersenletsel aan over:
afasie, als gevolg van twee hersen-
bloedingen. ,,Praten en begrijpen
gaan iets beter dan de artsen hadden
verwacht. Hij vecht voor herstel,
krijgt elke dag fysiotherapie. Hij
loopt wat pasjes met een rollator. Een
meter of tien, dan is hij duizelig en
gedesoriënteerd. Soms is hij verward.
Dan denkt hij dat hij met oud en
nieuw wel weer thuis zal zijn. Auto-
rijden kan vermoedelijk niet meer.”
Maar het mag geen zielig verhaal
worden, vindt ze. ,,Geen Hart van Ne-
derland, alsjeblieft. Ik heb de krant ge-
beld omdat ik drie dingen wilde be-
reiken: aandacht voor de gevaarlijke
verkeerssituatie, degene vinden die
mijn man zwaargewond aantrof en
112 belde én weten wie verantwoor-
delijk is.”

Eén van de doelen is dus binnen:
het verbeteren de verkeersveiligheid.
De mountainbiker die op het mo-
ment des onheils voorbijfietste en
haar man te hulp schoot, is echter nog

‘Blij dat fietspad nu veilig is’
De vraag wie ver-
antwoordelijkheid
is voor verkeers-
veiligheid op het
fietspad bij Aquabest,
is gecompliceerd. Die
ligt niet automatisch
bij de eigenaar.

� Het fietspad bij Aquabest waar een Eindhovense fietser levensgevaarlijk ten val kwam, is nu afgesloten met hekken. FOTO KEES MARTENS

niet terecht. Voor wie hem kent: ,,Ik
wil hem bedanken.”

De vraag over de verantwoordelijk-
heid is echter gecompliceerder dan
het lijkt. De grond hoort sinds 2008
bij Aquabest, het evenemententer-
rein van Roland van Pelt. Maar dat
maakt de ondernemer nog niet auto-
matisch verantwoordelijk. ,,De be-
langrijkste vraag is: heeft het fietspad
nog de status van openbare weg?”,
zegt Ulco Dijkstra, docent en deskun-
dige op het gebied van verkeerswet-
geving. Volgens hem kan een open-
bare weg alleen uit de publieke func-
tie worden onttrokken na een offici-
eel besluit door burgemeester en

wethouders. ,,Dat moet goed onder-
bouwd zijn. Het mag niet zo zijn dat
fietsers ineens kilometers moeten
omrijden. Gedeputeerde Staten moe-
ten in kennis worden gesteld én er is
bezwaar mogelijk. Dat komt nog
voort uit een oude wet uit 1932, de
Wegenwet.”

Ceelen en Van Dijk zijn nog lang
niet zover dat ze nadenken over een
letselschadeclaim. De revalidatie
vergt alle energie. Maar stél dat ze er-
voor kiezen, dan is de gemeente in
eerste instantie waar ze moeten zijn,
vermoedt Dijkstra. ,,Ook al is het een
eigen weg, de zorgplicht ligt bij de
wegbeheerder. De gemeente Best,

dus. Dat geldt óók bij parkeerter-
reintjes van supermarkten. Dat zijn
eigen wegen, maar omdat je er zon-
der beletsel kunt komen, vallen ze
onder de Wegenverkeerswet.”

De vraag wie de balken er heeft
neergelegd, blijft onbeantwoord. De
gemeente Best liet weten pas maan-
dag een inhoudelijke reactie te kun-
nen geven. Aquabest-eigenaar Van
Pelt reageert niet op verzoeken om
terug te bellen. Dijkstra: ,,Zoiets zou
je kunnen beschouwen als een on-
aanvaardbaar risico. Als de gemeente
ze er niet heeft neergelegd, dan kan
ze op haar beurt een claim bij de ei-
genaar leggen.”

Ook al is het
een eigen weg,
de zorgplicht
ligt bij de weg-
beheerder, de
gemeente Best
—Ulco Dijkstra

Echtpaar: misschien een schadeclaim, maar eerst revalideren

Promovendus Geert Simkens
van Catharina Ziekenhuis Eind-
hoven komt met model dat
overlevingstijd en kans op com-
plicaties kan berekenen.
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Een rekenmodel kan voorspellen
hoe groot de kans is dat een patiënt
met buikvlieskanker een ingrij-
pende reddingsoperatie doorstaat
en daadwerkelijk langer kan leven.
Arts-onderzoeker Geert Simkens
van het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven promoveerde gisteren
aan de Maastricht University op
dit onderzoek. 

Buikvlieskanker is een agres-

sieve en levensbedreigende ziekte.
Alleen met de zogeheten ‘HIPEC-
operatie’ heeft de patiënt een kans
op een langer leven. De operatie is
wel erg ingrijpend: de buikholte
wordt volledig geopend. De chi-
rurg verwijdert eerst alle bereik-
bare kankercellen. Vervolgens
wordt de buikholte langdurig ge-
spoeld met verwarmde chemo-
vloeistof. Daartoe wordt de bui-
kwand omhoog getrokken om een
soort ‘badkuip’ te vormen. 

Kansen
Van alle patiënten overlijdt 14 pro-
cent binnen een jaar na de ingreep,
waarvan 5 procent als gevolg van
complicaties door de operatie. Bij
35 procent keert de buikvlieskan-
ker terug binnen een jaar.

Simkens heeft alle variabelen
die meespelen bij het berekenen
van de medische risico’s in een
model ondergebracht. Daarmee
valt te voorspellen hoe groot de
kans op fatale complicaties en de
overlevingskans is. Daarbij gaat
het onder meer om de leeftijd van
de patiënt, de locatie van het ge-
zwel, de omvang van de uitzaaiin-
gen, het type kanker en eerdere be-
handelingen met chemotherapie. 

Met deze gegevens kunnen chi-
rurg en de patiënt een betere keuze
maken over het ondergaan van een
HIPEC-operatie. Simkens denkt
dat zijn model ertoe leidt dat alleen
patiënten de operatie ondergaan
die daardoor daadwerkelijk langer
zullen leven en een lagere kans
hebben op ernstige complicaties. 

Effect kankeroperatie te voorspellen


