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Hans van Deurzen (foto)
is de lijsttrekker van
50PLUS bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in
Nijmegen. Van Deurzen
(70) is raadslid voor de
Verenigde Senioren Partij
Nijmegen (VSP) die bij
deze raadsverkiezingen
samengaat met de lande-
lijke 50PLUS-partij. Num-
mer twee op de lijst is
Karin Hiemstra. Van
Deurzen denkt dat de
combinatie van de twee
partijen voor een verras-
sing kan zorgen. 
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Hans van Deurzen
op  1 bij 50PLUS

Minister van Binnen-
landse Zaken Kajsa Ol-
longren houdt op vrijdag
2 februari 2018 de 21ste
Burgemeester Dales Le-
zing in het stadhuis in Nij-
megen. De lezing is be-
doeld om de waarde van
Artikel 1 van de Grondwet
– iedereen is voor de wet
gelijk – te benadrukken.
Dales maakte zich des-
tijds eerst als burge-
meester en daarna als
minister altijd sterk voor
anti-discriminatiemaatre-
gelen en -wetgeving. 
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Minister houdt
Dales Lezing

Een goed afscheid, maar
géén sloopfeestje. Dat
staat het Thomas van
Aquino-gebouw (TvA) te
wachten op 17 januari.
Dan wordt met het TvA
Tribute afscheid geno-
men van het verouderde
onderkomen van de Fa-
culteit der Sociale We-
tenschappen, dat een
nieuw huis krijgt. Studen-
ten zijn die dag welkom.
Er is een gevarieerd pro-
gramma opgezet.  
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Groots afscheid
van TvA
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NIJMEGEN ,,U heeft u vreselijk
misdragen in een situatie die toch
al uit de hand liep”, oordeelde dins-
dag de Arnhemse politierechter
over een 21-jarige NEC-supporter.
De Nijmegenaar werd op 28 mei
gearresteerd na afloop van de wed-
strijd NEC-NAC, waarbij NEC uit
de Eredivisie degradeerde. 

Tijdens de daarop volgende on-
geregeldheden schold hij de ME uit
met de woorden ‘politie, politie,
hoeren van justitie’. Daarvoor kreeg
hij een boete van 350 euro.

De officier van justitie vond het
ontoelaatbaar dat de verdachte zo
‘opruiend en uitdagend’ te werk
was gegaan. ,,Terwijl het juist aan
de politie is te danken dat dit soort
voetbalwedstrijden kunnen door-
gaan”, hield hij hem voor.

De verdachte gaf toe dat hij zich

uit een groep relschoppers had los-
gemaakt en op vijf meter afstand
van de ME-linie de gewraakte
woorden had geroepen. ,,Het was
gewoon dom”, erkende hij. ,,Ik heb
me laten meeslepen, ik liet me
gaan.” Deze actie moest hij beko-
pen met een overnachting op het
politiebureau. Omdat hij zich niet
kon identificeren, moest hij zich na
zijn vrijlating binnen twee uur
melden met zijn ID. ,,Toen zeiden
ze dat ik geen boete zou krijgen”,
verklaarde hij. Toen hij toch een
strafbeschikking in de bus had ge-
kregen, liet hij het op een rechts-
zaak aankomen. Zowel de aankla-
ger als de rechter maakten hem
duidelijk dat die toezegging alleen
voor het niet-kunnen- tonen van
zijn ID gold. Wel mag hij de 350
euro in zeven termijnen betalen.

Boete voor NEC-fan
die politie uitschold

In deze krant was hoogleraar
Klinische Psychologie Jan
Derksen aan het woord die iets

mocht zeggen over de geplande
vernieuwing van het Montessori
College, waarin leerlingen in de
toekomst zelf invloed krijgen op
wat ze willen leren. Derksen vond
het maar niets. ‘Een hype die over-
waait.’

Maar daar denkt uw dienaar an-
ders over. De dingen die kinderen
moeten wéten, staan in hun tele-
foon. Alles (!) staat in hun smart-
phone, van de hoofdstad van Bur-
kina Faso (Ouagadougou) tot aan
de biografie van de eencellige pro-
leet Donald (Trump). Jonge men-
sen staan voortdurend in contact
met elkaar en met de kennis die
we hebben verzameld. Als ze een

buitenlander ontmoeten pakken
ze de vertaalapp, ze handelen in
bitcoins en volgen de nieuwste
ontwikkelingen, waar dan ook ter
wereld.

Het onderwijs moet anders en
ene Sjef Drummen uit Roermond
heeft het Agora-systeem bedacht.
Het principe is kinderlijk eenvou-
dig; ga tegenover een schoolklas
zitten en vraag waar ze zich voor
interesseren. Via het antwoord
kun je als docent alle kennis en
vaardigheden aanleren die in de
toekomst nodig zijn.

Het grote verschil is dat deze
kinderen wél luisteren. Nooit
meer een ordeprobleem? Natuur-
lijk niet. Een leraar blijft een vol-
wassene die richting geeft. Maar
het nieuwe is een poging om in te
spelen op een wereld die sneller
verandert dan we door hebben.
Wist u dat er over vijf jaar geen ac-
countants meer zijn? Dat het
grootste deel van de zorg dan door
robots wordt gedaan? Vrachtwa-
genchauffeurs? Gaan uitsterven.
En zo kan ik nog wel even door-
gaan. Waarom is het onderwíjs zo
vaak onderstóm? Waarom luiste-
ren niet alle leraren naar de
nieuwsgierigheid van leerlingen?

Column

Onderstom
MARCEL RÖZER

Dingen die kinderen
moeten wéten, staan
in hun telefoon

DRUKTE ACUTE ZORG

Saskia Wassenaar
Nijmegen

H
et wordt de komende
jaren alleen maar
drukker op de spoed-
eisende hulp van zie-
kenhuizen. Die moe-

ten bedenken hoe het beter kan op
deze afdeling, om te voorkomen
dat die dichtslibt. ,,Want als we
achterover leunen, hebben we
over twee jaar weer een pro-
bleem’’, zegt de Nijmeegse spoed-
eisende-hulparts Ties Eikendal.

,,De vergrijzing blijft toenemen,
de zorgzwaarte van patiënten op
de spoedeisende hulp ook en de
huisartsenposten worden steeds
drukker’’, waarschuwt Eikendal,
voorzitter van de Nederlandse
Vereniging Spoedeisende Hulp
Artsen. 

In Nijmegen leidt de drukte op
de spoedeisende hulp bij het Ca-
nisius-Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ) ertoe dat de afdeling regel-
matig tijdelijk sluit. Vorig jaar
meer dan 100 keer. Het gaat beter
sinds augustus, toen de eerste ver-

De spoedeisende
hulp (seh) van het
CWZ in Nijmegen
moest vorig jaar
ruim honderd
tijdelijk op slot: vol.
Inmiddels gaat het
beter. Maar
hoelang? 

Neuropsycholoog Harold Bekke-
ring van de Radboud Universiteit
schreef in 2015 het spraakma-
kende boek ‘Het Lerende Brein’.
Wat vindt hij van de verander-
zucht in het middelbaar onder-
wijs? Vier vragen.

Frank Hermans
Nijmegen

Het Notre Dame in Ubbergen wil
cijfers afschaffen; NSG Groene-
woud in Nijmegen wil leerlingen
zelf laten bepalen welke vakken ze
volgen; de Montessori Colleges in
Nijmegen en Groesbeek starten een

afdeling waar leerlingen baas wor-
den over wat ze willen leren.

1Wat is er aan de hand?
,,De geest is inderdaad uit de
fles. Scholen nemen het tradi-

tionele onderwijs op de schop.
Groeiende onvrede ligt daaraan
ten grondslag. Het gebrek aan mo-
tivatie bij de leerlingen steekt.
OESO-onderzoek wijst uit dat die
nergens zo gering is als in Neder-
land. Een andere reden is dat leer-
krachten het gevoel hebben alleen
nog als politieagent rond te lopen.
Een derde verklaring is de compu-
ter. Het digitale tijdperk vergt een

Veranderzucht om
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Code oranje
spoedeisende
hulp

   leerlingen te motiveren 
Door het artikel ‘Leerling
wordt eigen baas in de klas’,
dat in De Gelderlander van gis-
teren is verschenen, kan ten
onrechte de indruk zijn ont-
staan dat het initiatief voor
het Agora-onderwijs school-
breed wordt toegepast op de
Montessori Colleges in Nij-
megen en Groesbeek. Dat is
niet het geval. Het Montes-
sori-onderwijs gaat op de
oude voet verder. Wel komt
er een aparte afdeling die
werkt volgens de Agora-prin-
cipes. Gestart wordt met zo’n
25 leerlingen per locatie. 

Correctie 

nieuwe aanpak.”

2
Bij alle initiatieven is meer
eigen verantwoordelijkheid
voor leerlingen de rode

draad. Klinisch psycholoog Jan
Derksen zegt dat het puberbrein
die eigen verantwoordelijkheid
niet aan kan. Mee eens?
,,Het klopt helemaal als hij bedoelt
dat kinderen nog moeten leren
zelfstandig te werken. Maar
daarom moet je die zelfstandig-
heid juist oefenen, is mijn stel-
ling. Ontwikkelingspsycholoog
Eveline Crone beweerde in haar
bestseller Het Puberende Brein, het-

zelfde als Derksen, maar zij is daar
inmiddels op teruggekomen. Om-
dat het achterhaald is. Er zijn ge-
noeg wetenschappelijke bewijzen
die het tegendeel aantonen, weet
ik als hersenonderzoeker. Een
voorbeeld. Geef kinderen de op-
dracht om hun eigen verjaardags-
feest te plannen, en je zult zien dat
het op dat feest aan weinig zal ont-
breken.”

3
Kinderen kunnen best veel,
als ze maar gemotiveerd
zijn?

,,Exact. En dan kun je beter niet
een docent voor de klas hebben

die driekwart van de les alleen zijn
eigen verhaal afdraait. Ik heb dan
meer vertrouwen in initiatieven
als bij Agora, waarbij leerlingen
zelf hun lesprogramma samenstel-
len. Het idee bij de buitenwereld is
dat die kinderen aan hun lot wor-
den overgelaten, maar de verbon-
denheid met de docent is juist gro-
ter. Ze krijgen individuele begelei-
ding om hun lesdoelen te halen.”

4U gaat nog een stapje ver-
der en zegt: schaf alle di-
ploma’s af.

,,Met een eindexamen stel je de
leerstof verplicht, waardoor je toch

een stukje autonomie wegneemt
bij de leerlingen. Zo ontkracht je
alsnog de nieuwsgierigheid bij het
kind. Dus ja, weg met de diplo-
ma’s. Die geven een schijnzeker-
heid.” 

� Balie op het spoedplein van het CWZ. FOTO BERT BEELEN

Guido Adriaansens, huisarts in Beuningen

‘Spoedei-
sende-hulp-
afdelingen

moeten ophouden
met het helpen van
spontane binnenlo-
pers. Die worden,
voor zover ik weet,
in Nijmegen nog te
vaak gewoon gehol-
pen. Ook als het
druk is. Het zou de
eerste hulp ontlas-

ten als deze binnen-
lopers naar de huis-
arts of huisartsen-
post worden verwe-
zen.”
,,Er wordt te weinig

innovatief gedacht.
Laat specialisten bij-
voorbeeld meekijken
bij de huisartsenpost
om verwijzing naar
het ziekenhuis te
voorkomen. En laat

huisartsen op de
huisartsenpost ’s
avonds, ’s nachts en
in het weekend een
röntgenfoto kunnen
aanvragen zonder
dat de patiënt eerst
door de spoedei-
sende-hulparts ge-
zien hoeft te wor-
den. Het betekent
iets meer werk voor
huisartsen en radio-

logen – die de foto’s
beoordelen – maar
voorkomt verstop-
ping van de eerste
hulp en onnodige
kosten.’’

‘Stop hulp spontane binnenloper’

Olaf Ouwendijk, medisch adviseur Huisartsenpost Nijmegen

‘Meldkamers
van ambu-
lance-

dienst en huisart-
senpost zouden be-
ter kunnen samen-
werken of zelfs in el-
kaar worden ge-
schoven voor een
efficiëntere aanstu-
ring. De patiënt
maakt nu zelf de
keuze of hij 112 no-
dig heeft of de huis-
artsenpost. Bij leven
of dood belt hij 112
en bij minder ur-
gente situaties de
huisartsenpost.

Maar het komt voor
dat mensen de huis-
artsenpost bellen in
een levensbedrei-
gende situatie, en
andersom. Soms
komt de ambulance-
dienst in actie, terwijl
de huisarts de aan-
gewezen hulpverle-
ner is en vice versa.
Door de meldkamers
ineen te schuiven,
voorkom je opont-
houd bij de aanstu-
ring. Ik pleit ook voor
meer diagnostische
mogelijkheden op de
huisartsenpost.

Voorbeeld: mensen
met een mogelijke
fractuur moeten ’s
avonds en ’s nachts
naar de eerste hulp
voor een röntgen-
foto. Waarom zou je
geen röntgenfoto’s
kunnen maken op de
huisartsenpost? Een
radioloog van het
ziekenhuis moet die
beoordelen, maar
dat kan hij of zij ook
op de computer
thuis. Zo voorkom je
dat wachttijden op
de spoedeisende
hulp oplopen, door-

dat hier mensen met
een verzwikte enkel
gezien moeten wor-
den. Voor de patiën-
ten is er ook winst.
Een bezoek aan de
eerste hulp gaat ten
koste van het eigen
risico, het scheelt
honderden euro’s.’’

‘Laat huisartsenpost foto’s maken’

Ties Eikendal, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen

‘We hebben
in Neder-
land 85

spoedeisende-hulp-
afdelingen bij 85 zie-
kenhuizen. Als we de
beschikbare capaci-
teit optimaal benut-
ten, hebben we geen
probleem. Dat ge-
beurt nu niet, door-
dat sommige seh’s
onvoldoende ge-
bruikt worden.
Goede afspraken
over het tijdig door-
verwijzen van patiën-

ten naar minder
drukke seh’s, kan al
veel soelaas bieden.
Dan heb je nog
steeds de mogelijk-
heid om patiënten te
verwijzen naar seh’s
die het kundigst zijn
in de betreffende
aandoening. Het las-
tige is dat hiermee
financiële belangen
gemoeid zijn. Aan
een ander laten
waar je zelf minder
goed in bent, is dan
moeilijk.’’ 

,,Seh’s slibben ook
dicht doordat we te
goed plannen in zie-
kenhuizen. De ver-
pleegbedden liggen
om 17.00 uur vol
voor de volgende
dag, want een leeg
bed kost geld. Ge-
volg is dat patiënten
die ’s avonds op de
spoedeisende hulp
belanden, niet kun-
nen worden opgeno-
men. Juist op het
druktste moment
van de dag: van vier

uur ’s middags tot
acht uur ‘s avonds.
Misschien kunnen
we leren van het
Verenigd Koninkrijk.
Daar hebben ze de
maximale bezetting
op 85 procent gezet,
zodat 15 procent van
de bedden overblijft
voor de spoedzorg.’’

‘Hou bedden beschikbaar’

pleegkundigen er zijn begonnen die
het CWZ extra heeft opgeleid. Ook is
een kleurcodering ingevoerd: bij
oranje neemt de afdeling nog wel pa-
tiënten op, maar alleen diegenen die
al in het ziekenhuis bekend zijn. Bij
rood zijn de deuren dicht.

De drukte op de afdelingen voor
spoedeisende hulp is voor het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) aanleiding hierover
een conferentie te houden. Deze is op
29 januari en heeft als titel ‘Acuut be-
ter: samen de knelpunten in de acute
zorg te lijf’.

� Aankomst bij de spoedeisende hulp van het
CWZ. FOTO LINDA VAN DIJK/CWZ

� Neuropsycholoog Harold Bek-
kering. FOTO DG


