
HELMOND

Politie ontruimt
hennepkwekerij 
De politie heeft gisteren een
hennepkwekerij opgerold in
een bovenwoning aan de Wil-
lem Prinzenstraat in Helmond.
Er stonden 350 planten. De
planten worden vernietigd, de
apparatuur is in beslaggeno-
men.

GEMERT

Greep in kassa bij
kledingzaak Lake Side
Bij kledingzaak Lake Side aan
de Nieuwstraat in Gemert is
gistermiddag een greep in de
kassa gedaan. Er kwamen
twee mannen de kledingzaak
binnen. Een van hen leidde
een medewerkster af. De dief-
stal werd pas later ontdekt.
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Het duurt nog even, maar de
KNWU heeft de Helmondse
wielerclub Buitenlust het NK
veldrijden jeugd toegewezen in
2019.

Tonny Peeters
t.peeters@ed.nl
Helmond

Recreatiegebied Berkendonk is in
februari 2019 het decor van het
Nederlands kampioenschap veld-
rijden voor jeugd. De Helmondse
wielerclub R & TC Buitenlust uit
Helmond mag het evenement or-
ganiseren van de Koninklijke Ne-
derlandse Wielren Unie.

Buitenlust-voorzitter Johan van
de Vorst is trots met de uitverkie-
zing. ,,We zijn zeer vereerd. Blijk-
baar zijn we tijdens de twee eer-
dere crossen op Berkendonk op-
gevallen.”

Volgens Van de Vorst kost het
zo’n 10.000 euro om het kampi-

oenschap te regelen. Een groot
deel komt via sponsoren binnen.
Tevens wordt Buitenlust onder-
steund door wethouder Frans
Stienen, zonder dat daarbij bedra-
gen zijn genoemd, zegt Van de
Vorst. ,,We hebben diverse heu-
veltjes, we kunnen over het strand
rijden en een klein stuk door het
water. Op Berkendonk is boven-
dien een enorme parkeerplaats.
Het is al met al een mooie locatie
voor een veldrit.”

Heeft Buitenlust de ambitie om
in de toekomst ook het grote NK
te houden? ,,Dat is alleen nog
maar dromen, laten we eerst dit
kampioenschap maar eens goed
afwerken.” 

Buitenlust krijgt NK
veldrijden jeugd   

Arnold Mandemaker 
a.mandemaker@ed.nl
Eindhoven

W
at heeft de grootste
scheepsramp ter we-
reld te maken met
slaapapneu? De roer-

ganger van de Exxon Valdez  viel
op 24 maart 1986 achter het stuur-
wiel van deze mammoettanker in
slaap en veroorzaakte enorme mi-
lieuschade. Longarts Pascal Wiel-
ders van het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven geeft ermee aan hoe
groot de impact van slechte slaap-
kwaliteit, en dus ook slaapapneu,
kan zijn. 

Naast de Exxon Valdez zijn dui-
zenden andere ongevallen op de

weg of thuis te herleiden tot deze
aandoening, omdat de patiënt plot-
seling in slaap valt, soms maar en-
kele seconden. Daarnaast ontstaat
een enorme maatschappelijke

schade omdat patiënten zich vaak
ziek moeten melden en niet zelden
arbeidsongeschikt worden ver-
klaard. 

De lijders krijgen in hun slaap

� Een patiënt test de meetapparatuur van longarts Wielders.

Tijdens het slapen    
SLAAPAPNEU ONDERZOEK

Slaapapneu blijft
vaak lang
onopgemerkt,
terwijl de gevolgen
groot kunnen zijn.
Een test in eigen
bed geeft uitsluitsel. 

Inwoners van Laarbeek zijn
volgend jaar flink duurder uit
als ze de grijze kliko aan de
straat zetten. Afhankelijk van
wat de gemeenteraad op 7 de-
cember precies beslist, kost
dat 4 tot ruim 5 euro méér per
lediging. Nu is dat 5,72 euro
per keer. 

Mieke Bon 
m.bon@ed.nl
Laarbeek

In de lijn van het principe ‘de ver-
vuiler betaalt’, blijft de afvalstof-
fenheffing – een vast bedrag per
huishouden – in Laarbeek het-
zelfde als in 2017. Dat kost de ge-
meente 195.000 euro, wat bij de
vervuilers moet worden terugge-
haald. Naar aanleiding van een
motie van De Werkgroep heeft
een onderzoeksbureau een ver-
kenning gedaan naar de verschil-
lende mogelijkheden hiervoor.

Die kwam met drie varianten,
waarin in alle gevallen het ledigen
van de grijze kliko duurder wordt.
Bij de eerste optie zelfs bijna het
dubbele, 10,91 euro per keer, maar
de tarieven voor de milieustraat

blijven gelijk. ‘Veel-aanbieders’
betalen dan 53 procent meer, wei-
nig-aanbieders 15 procent. 

Textiel
In variant 2 kost het 9,12 euro om
de grijze kliko aan de straat te zet-
ten en wordt tevens de milieu-
straat duurder. Veel-aanbieders:
+35 procent, weinig-aanbieders:
+9 procent. De derde optie zit daar
tussenin. Het aanbieden van de
grijze kliko kost 9,72 euro en dan
gaat de gemeente zelf textiel en
metaal inzamelen om daar iets
aan te verdienen. Huishoudens
kunnen echter ook dan hun afval
aan derden blijven aanbieden, dus
die verdiensten voor de gemeente
kunnen tegenvallen. 

De meerderheid in de commis-
sie koos voor optie twee, al dan
niet met wat kleine variaties. Al-
leen PNL wilde geen uitspraak
doen. 

Legen grijze kliko
wordt in Laarbeek
fors duurder

Lediging grijze
kliko kan in Laarbeek
4 tot 5 euro 
duurder worden

Rondom
recreatiegebied
Berkendonk zal het
NK verreden worden
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tientallen keren per uur te maken
met een stokkende ademhaling. De
oorzaak: hun tong valt naar achte-
ren en blokkeert de luchtwegen.
Dat leidt tot onrustige slaap, vaak

wakker worden en luid snurken. De
ziekte blijft vaak jarenlang onopge-
merkt.  

Wielders heeft daarom een mis-
sie: zo snel mogelijk een diagnose
stellen, zodat behandeling kan be-
ginnen. Dat varieert van een neus-
kapje waarmee onder lichte druk
zuurstof in de longen wordt geperst
tot een operatie aan tong en gehe-
melte. 

Eigen bed
Voor een diagnose moet de patiënt
een onderzoek ondergaan, waarbij
zuurstofinname, hartslag en her-
senactiviteit worden gemeten. Dat
kon tot voor kort alleen in het zie-
kenhuis. ,,Maar waar slaap je het be-
ste? Niet in een ziekenhuis, maar in
je eigen bed”, zegt Wielders. Hij be-
gon daarom ‘te fröbelen en knutse-
len’ om de meetapparatuur ge-
schikt te maken voor thuisgebruik.
Nu doen bijna alle 1.500 patiënten
van het Catharina Ziekenhuis deze
test thuis. Dit levert een besparing
op die landelijk kan oplopen tot 8
miljoen euro op een totale uitgave
van bijna 60 miljoen. Een slaapon-
derzoek thuis is gemiddeld 525 euro
goedkoper dan in het ziekenhuis. 

Wielders is blij dat zijn idee aan-
slaat. ,,Maar mijn motief was niet fi-

nancieel. Wel de vraag waar ik mijn
eigen familie een slaaponderzoek
zou willen laten ondergaan. En dat
is thuis.”

   meten en weten
HELMOND Elke ochtend
werd Paulette Kreté wakker
met knallende hoofdpijn.
Overdag lukte werken steeds
minder goed. ,,Ik was humeu-
rig, niet mezelf. Mijn emotio-
nele stabiliteit was weg. Elke
nacht werd ik zes tot zeven
keer wakker en moest ik plas-
sen. Dus ik dacht dat het aan
mijn blaas lag.”

In juni ging de Eindhovense
naar haar huisarts vanwege
een spontaan gesprongen oog -
ader. Die constateerde een
verhoogde bloeddruk. Ze
kocht zelf een bloeddrukme-
ter en schrok: ,,Elke ochtend
werd ik wakker met een bo-
vendruk van 220 tot 210. In de
loop van de dag zakte dat naar
160-170.” 

Stikken
Kreté (58) werd verwezen
naar het Catharina Zieken-
huis. Daar dacht haar arts aan
slaapapneu. ,,Terwijl ik daar
geen kenmerken voor heb. Ik
heb geen overgewicht, ik ben
niet oud, ik rook en drink
niet.”

Maar de thuistest die zij in

september onderging was
glashelder: slaapapneu. Tij-
dens de testnacht stokte haar
ademhaling veertien maal per
uur met een duur van bijna
een halve minuut per keer. ,,Ik
lag elke nacht te stikken”, vat
Kreté de uitslag samen. ,,Ap-
neu is een sluipmoordenaar.”

Zij draagt nu ’s nachts een
mond- en neuskapje (Cpap)
dat lucht onder lichte druk in
haar longen stuwt. ,,Het resul-
taat is wonderbaarlijk. Na
twee nachten was mijn bloed-
druk normaal. ik heb weer
energie voor tien. Ik heb een
nieuw leven gekregen.”

‘Apneu is een
sluipmoordenaar’

� Longarts Pascal Wielders 

Waar slaap je het
beste? Niet in een
ziekenhuis, maar in je
eigen bed
—longarts Pascal Wielders

� Paulette Kreté




