HNO210

쐽 ZATE R DAG 8 JA N UA R I 2 011

VERSL AGGEVI NG@N H D.N L

In Noord-Holland

Deskundigen: toch
gifonderzoek bollen
door jan mol

- Wetenschappers willen
dat de overheid alsnog een grootschalig onderzoek verricht naar
de gezondheidsrisico’s in de bollenteelt als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Ze vinden dat de huidige normen slechts een ‘schijnzekerheid’ bieden.

ZIJPE

In de uitzending van Zembla
(vanavond om 22.35 uur op Ned.
2) bepleit voorzitter M. van den
Berg van de Nederlandse vereniging van Toxicologen een grootschalig gezondheidsonderzoek
onder omwonenden van bollengebieden. De deskundigen vinden bovendien dat de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen volledig achterhaald is. Die
beoordeling gebeurt door het
CTGB (college voor toelating van
gewasbeschermingsmiddelen).
Van den Berg wijst erop dat niet
wordt gemeten hoeveel gif er in
de lucht terechtkomt en door
mensen wordt ingeademd.
CTGB-directeur Bosveld beves-

DE STELLING

tigt dat. Voormalig rijksambtenaar R. Faasen zegt in Zembla
dat het onderwerp in politiek
Den Haag ‘met geheimzinnigheid is omgeven’.
Een aantal jaren geleden berichtte het Noordhollands Dagblad over een TNO-rapportage
over verspreiding van reststoffen
van gewasbeschermingsmiddelen in de lucht. Dat onderzoek
gaf toenmalig minister van landbouw Veerman, minister Hoogervorst van Volksgezondheid
en staatssecretaris Van Geel van
milieu géén aanleiding voor verder onderzoek. Voorzitter Langeslag van de landelijke vereniging van bollentelers (KAVB)
denkt dat een onderzoek op dit
moment een herhaling van zetten wordt. Hij voelt zich daarin
gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State.
,,De gemeente Heerenveen wilde
een bollenteeltvrije zone. Maar
hun bezwaren zijn verworpen.
De Raad van State had zich daarbij gebaseerd op rapportages van
deskundigen.’’

Aantal reacties: 125 stemmen

Bof op Castricumse
scholengemeenschap
door koen van eijk

- Bij enkele leerlingen van het Jac. P. Thijsse College
in Castricum is bof vastgesteld.
Dat meldt de GGD Hollands
Noorden.

CASTR ICUM

Daarmee heeft de bof nu ook
scholieren bereikt. Er heerst
sinds begin 2010 een kleine epidemie van bof in Nederland,
voornamelijk onder studenten.
Opvallend is dat vrijwel alle
patiënten met bof zijn gevaccineerd tegen bof. Vermoedelijk is
een deel van de gevaccineerde
personen
onvoldoende
beschermd tegen een bofinfectie
met het huidige BMR-vaccin.
De bof, ofwel parotitis epidemica, is een virusinfectie die een
opvallende zwelling van de
speekselklier bij het oor veroorzaakt. De ziekte komt niet zo
vaak meer voor doordat de meeste kinderen er tegen ingeënt
worden met de BMR-vaccinatie.
De verschijnselen zijn: dikke
wang en hals gedurende zeven
tot tien dagen, pijn in of achter
het oor, vooral bij kauwen en
slikken, droge mond, soms

koorts, soms hoofdpijn. Complicaties zijn zeldzaam. Soms treedt
een zaadbalontsteking of een
hersenvliesontsteking op.
Na het doormaken van de bof
is men levenslang tegen deze
ziekte beschermd. De bof kan
ook zonder verschijnselen verlopen. Men is dan wel besmettelijk
voor anderen en nadien ook levenslang beschermd.
Het virus verspreidt zich via
kleine, in de lucht zwevende
vochtdruppeltjes uit de neus,
keel en mond van de besmettelijke persoon. De periode dat een
persoon met bof anderen kan besmetten ligt voornamelijk tussen 2 dagen voor tot 5 dagen na
het begin van de zwelling van de
speekselklier.
De GGD adviseert ‘een goede
algemene hygiëne’. ,,Pas hoesten nieshygiëne toe door bijvoorbeeld een zakdoek te gebruiken.
Zorg voor een volledige vaccinatie tegen bof’’, aldus de GGD.
Thuisblijven van school is niet
noodzakelijk. Wel is het advies
als je bof hebt, in de besmettelijke periode niet naar feesten of
bijeenkomsten te gaan.

Bij ernstige nachtelijke verkeersongevallen, zoals hier op de Heilooër Zeeweg in Egmond aan den Hoef, is de inzet van de traumaheli gewenst.
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Zware kritiek op nachtelijk vliegverbod traumahelikopters

’Heli moet altijd vliegen’
door jacob van der meulen

- Ook ’s nachts kan de uitruk van een traumaheli
het verschil tussen leven en dood betekenen. Het is dan ook
een slechte zaak dat de vergunningen voor nachtvluchten
van de traumaheli’s nog steeds niet zijn geregeld. Dat zegt
Martin Smeekes, directeur ambulancezorg Noord-Holland-Noord.

ALKMAAR

Smeekes reageert op de ophef die
staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur) liet ontstaan door
zijn besluit om nachtvluchten
vanaf het dak van het VU Medisch Centrum niet toe te staan.
Deze traumaheli, de zogenaamde Lifeliner 1, bestrijkt Noord-

Holland (inclusief Texel en Vlieland), een groot deel van ZuidHolland, de IJsselmeerpolders
en Utrecht.
Tot nu toe wordt de traumaheli niet ’s nachts ingezet. De Mobiele Medische Teams (een trauma-arts en een verpleegkundige)

worden met ambulances vervoerd. Smeekes: ,,Als er een ernstig ongeval op de A10 van Amsterdam gebeurt, dan betekent
dat ze niet binnen vijf maar tien
minuten ter plaatse zijn. Heel
anders ligt dat in de Kop van
Noord-Holland. Dan redden ze
het soms niet om binnen het
gouden uur te komen. Al helemaal niet bij een ernstig trauma
op Texel. Dat kan het verschil
tussen leven en dood betekenen.
Juist in de Kop van Noord-Holland met zijn vele B-wegen gebeuren ’s nachts verhoudingsgewijs veel ernstige verkeersonge-

vallen. Onze ambulances verlenen daarbij prima zorg. Maar
soms zijn chirurgische ingrepen
door een MMT nodig. Bijvoorbeeld om bij een beknelling iemand onder narcose te brengen
of bij een klaplong.’’
Brandwondenchirurg Roelf
Breederveld van het RKZ in Beverwijk wil slechts een zeer kort
commentaar geven op het uitblijven van de nachtelijke vergunning: ,,De traumaheli’s moeten gewoon vliegen. Altijd. Bij
ernstige brandwonden kunnen
slachtoffers naar ons brandwondencentrum worden gebracht.

Daarmee wordt heel belangrijke
tijdswinst geboekt.’’
Ook het Westfries Gasthuis in
Hoorn benadrukt dat tijdswinst
een heel belangrijke troef is van
de traumaheli. ,,Vooral bij grotere calamiteiten is de inzet van de
traumaheli, ook ’s nachts, absoluut van nut.’’
Na de Volendam-brand is de
discussie over de nachtvluchten
en een landelijk dekkend netwerk op gang gekomen. Het
VUMC zegt daar al helemaal
klaar voor te zijn. Aan het bestaande platform zijn kostbare
aanpassingen gedaan.

Ton Wijers, Heemskerk: Eens.
Deze ramp is tot op zekere
hoogte goed afgelopen. Denk
eens aan een chemie-ontploffing zoals in Bopal in India of
Sevenzo Italië met de dioxineramp. Chemie hoort op de
Maasvlakte.
Michael Schoen, Alkmaar:
Oneens. Ik vind dat ook voor dit
soort industrie plaats moet zijn
in ons land. Ze draagt ook bij
aan de werkgelegenheid. En ja,
als je dan geen industrie meer
mag hebben hoe moeten de
mensen dan hun geld gaan
verdienen.
Ria Kuijer, Beverwijk: Oneens.
Dan zou elk gevaarlijk bedrijf
weg moeten. Wat dacht je van
Tata Steel?
Jan Schoten, Alkmaar: Oneens. Men heeft nogal de neiging om meteen iedereen te
veroordelen. Als we bij zo’n
ongeluk - dat overigens nog
nooit heeft plaatsgevonden meteen maar negatief reageren
en stellen dat zo’n fabriek niet
in een bewoonbaar gebied mag
staan, dan is dat wel heel kort
door de bocht.
Mark de Groot, Tuitjenhorn:
Oneens. Het is belachelijk om
hier over te gaan praten, als nog
niet eens alle asbest is opgeruimd.
Wil Botman, Andijk: Onzin.
Ons dichtbevolkt land wordt
bewoond door (te) veel consumenten die met z’n allen in
grote hoeveelheden gebruik
maken van brandbare, giftige
en bijtende chemicaliën. Het is
daarom hypocriet Chemie-Pack
te verbannen naar een ander
land. Brand- en veiligheidseisen
en overheidsinspecties blijven
de enige opties.

DE NIEUWE STELLING
Het is goed dat we terugkeren
naar Afghanistan

Honderden domeinnamen
van DSB in de aanbieding

FC Volendam:
rondje voor het
hele stadion
- FC Volendam geeft
een rondje voor het hele stadion.
Herstel: negen rondjes! De profvoetbalclub verstuurt deze week
in totaal zestienduizend consumptiebonnen naar zijn seizoenkaarthouders.
De supporters van Volendam
delen dit seizoen mee in de
winstpremies van het eerste elftal. Voor elke competitieoverwinning geeft de club een gratis
consumptiebon aan de seizoenkaarthouders. Daar kunnen ze
op wedstrijddagen in het stadion
een biertje of frisje mee kopen.
Aangezien Volendam in de
eerste seizoenhelft negen keer
won en de club een kleine tweeduizend seizoenkaarthouders
heeft, komt het totaal uit op zestienduizend bonnen.
De speciale supportersactie
geldt overigens ook voor de
tweede seizoenhelft.

VO LEN DAM

door koen van eijk en
durk geertsma
W O G N U M - DSB is al ruim een
jaar failliet. Maar wat te doen
met de 2100 domeinnamen die
DSB heeft uitgestrooid over het
internet? Alles is te koop.
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Vrachttoestellen Noord-Holland voelt weinig van Duitse eiercrisis
geven ergernis
H O O F D D O R P - Zwaar beladen
Boeings 747 die in de avonduren
vertrekken naar het Verre Oosten
leveren de meeste hinderklachten op.
Het probleem speelt al enkele
jaren en duikt regelmatig op in
de kwartaalverslagen van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(BAS). Ook in het laatste verslag,
over de periode augustus tot en
met oktober, staan deze vluchten
in de top vijf van vluchten waarover een specifieke melding
wordt gedaan.
In alle gevallen gaat het om
zwaar beladen 747-toestellen die
na de start op de Kaagbaan tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp moeten afbuigen en daarna
naar het noorden vliegen, de zogeheten Spijkerboorroute. Het
gaat ook steeds om toestellen die
grofweg tussen 20.45 en 21.45
uur overkomen. Omdat ze zwaar
beladen zijn, klimmen ze traag
en komen zo laag over met brullende motoren.
Om welke maatschappijen het
gaat, wil woordvoerder Ruud
Wever van BAS niet zeggen. Wel
is het probleem al eens voorgelegd aan de partijen. Eerder vertrekken is niet mogelijk gezien
de internationale tijdschema’s.

Dioxineaffaire zorgt
vooral voor tijdverlies
door sven bersee

- Eigenlijk heeft
Adriaan Goede BV, wereldwijd
leverancier van kipeipoeder
aan
verwerkingsbedrijven,
niets met de Duitse dioxinecrisis te maken. Maar deze
week staat de telefoon roodgloeiend bij het bedrijf uit
Landsmeer. Directeur Aart
Goede kan zijn klanten geruststellen: zijn product is veilig.
A L K M AA R

Mayonaise, advocaat en tandpasta, allemaal producten die kipeipoeder bevatten. Het zit in meer
dan de helft van de supermarktartikelen. Elke week verwerkt
Adriaan Goede 22 miljoen eieren
tot poeder. Die eieren zijn veilig,
zegt directeur Aart Goede. ,,Wij
verwerken geen Duitse eieren en
de kippen krijgen Nederlands
voer.’’
Adriaan Goede BV wordt financieel niet hard geraakt door
de dioxinecrisis. Het bedrijf

maakt kosten vanwege de extra
controles die het nu moet doen.
,,En we zijn er al drieënhalve dag
aan kwijt’’, vertelt Goede. ,,Alle
klanten uit de hele wereld bellen
ons bezorgd op met de vraag of
alles goed zit. We kunnen ze de
garantie geven dat er met ons
product niets mis is.’’
In Duitsland roepen verschillende instanties op geen eieren
en pluimveevlees te eten tot er
meer duidelijkheid is over de risico’s voor de volksgezondheid.
Nederland is de grootste leverancier van eieren aan Duitsland.
Goede vreest dat Nederlandse
pluimveeboeren de dupe worden van het schandaal. ,,Als de
Duitse bevolking geen eieren
meer durft te eten door het
schandaal, dan raakt dat ook de
Nederlandse boer’’, denkt Goede. ,,Ook al hebben die er niets
mee te maken. Wat in Duitsland
gebeurt, is op het criminele af.
Dit is puur een Duits probleem.
Met de Nederlandse eieren is

niets mis.’’
De directeur sluit niet uit dat
een affaire zoals die in Duitsland
ook hier kan voorkomen. ,,Het
zou ook zomaar ergens anders
kunnen gebeuren. Nu is het
Duitsland, wie weet morgen wel
Italië of België.’’
Van Wijngaarden, de sauzenproducent uit Wormerveer, verwerkt eigeel in haar producten.
Dat eigeel komt van Europese
bedrijven, die allen zeggen dat ze
niet bij de affaire betrokken zijn.
Volgens Henry Michgelsen
van het Zaanse bedrijf zorgt de
affaire voor tijdverlies. ,,Het eigeel dat wij gebruiken moet nu
extra gecheckt worden op dioxine’’, zegt hij. ,,Wij gebruiken gepasteuriseerd eigeel, wat inhoudt dat het sowieso al goed gecontroleerd wordt.’’
Volgens Michgelsen zijn er op
dit moment vrijwel zeker geen
problemen in de Nederlandse eierindustrie. ,,Maar garanties
voor de toekomst zijn er niet.’’

Van de selectie van tien namen
die we De Ruiter voorhouden,
vindt hij lening.info een naam
met potentie. ,,Daar word ik wel
warm van. De extentie .info is
nog niet zo veel gebruikt, dus
met marketing kun je dat goed
in de markt zetten.’’
Atworx verzorgt ook faillissementsverkopen voor curatoren.
De Ruiter is nog niet benaderd
door de DSB-curatoren. ,,Ik heb
begrepen dat ze een aantal namen buiten de markt om hebben
verkocht. Dat vind ik onverstandig, want curatoren hebben in de
regel geen verstand van de waarde van domeinnamen.’’
De gemiddelde waarde van
een domeinnaam in Nederland
is 1750 euro.
Namen die niet verkocht worden, worden opgezegd en kunnen na een quarantaineperiode
van veertig dagen door een ieder
opnieuw vastgelegd worden.
Voor een luttel bedrag.

(ADVERTENTIE)

Nederlanders in Afghanistan.
De ministerraad is akkoord
gegaan met een nieuwe missie
naar Afghanistan. Het moet een
trainingsmissie worden van in
totaal 545 man naar het noorden van het land en de hoofdstad Kabul. Ook wil het kabinet
vier F-16-gevechtsvliegtuigen in
Afghanistan houden.
Dit besluit van het kabinet
valt te prijzen.
Ja of nee? Stemmen tot
maandagavond 20 uur via
www.nhd.nl

(ADVERTENTIE)

Trekking 10 januari

Nog 2 dagen!
PLUNDRA
van 7 t/m 20 januari *

Mega Jackpot

21,1
miljoen

Kijk voor meer
aanbiedingen op
IKEA.nl/PLUNDRA
Zondag 9 januari
IKEA Amsterdam
en Delft 10-18 uur,
Eindhoven 11-18 uur.

FROSTIG
geïntegreerde
koel-/
vrieskast
429.-

299.-

IKEA.nl/openingstijden

belastingvrij

* Zolang de voorraad strekt.
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Eieren selecteren in Barneveld.

Hypotheeq.nl, 2ehypotheken.nl,
Onlinehypotheek.nl en vele anderen. Honderden handelsnamen die hingen aan bedrijven als
Click4sales, die weer dochter waren van DSB Beheer. Sommige sites linkten direct naar DSB, andere hadden enkele tussenpagina’s. Maar allemaal behoorden ze
tot het imperium van Dirk Scheringa dat in oktober 2009 ter ziele ging.
Curator Thomas de Weerd
zegt dat wordt onderzocht hoe
de domeinnamen te gelde te maken. ,,We onderzoeken nog de
opties. Ofwel we verkopen ze allemaal aan één partij, ofwel we
gaan veilen.’’

Wat de domeinnamen de
schuldeisers gaat opleveren,
weet De Weerd niet. ,,De waarde
is heel lastig in te schatten.’’
De waarde van een domeinnaam wordt door een aantal factoren bepaald, zegt directeur Bas
de Ruiter van Atworx, dat onder
meer domeinnamen taxeert en
bemiddelt in de verkoop. ,,Generieke namen zoals lenen.nl of
verbouwen.nl leveren veel geld
op.’’ Lastiger is een naam als hypotheeq.nl. ,,Hoe vaak schrijft u
dit woord met een q op het einde? Nul keer toch? De waarde van
zo’n naam moet je creëren met
een gerichte marketingcampagne. Kijk naar ditzo.nl, daar is het
ook gelukt.’’
Andere namen uit het faillissement, zoals leengoedkoper.nl of
allergoedkoopstelening.nl zijn
volgens De Ruiter al minder
waard. ,,Want ze zijn opgebouwd uit meerdere woorden en
dat beperkt de waarde.’’

