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‘Crematorium in
de Waalsprong’

ONDERZOEK

Knappe koppen
door Rob Jaspers
NIJMEGEN – De Nijmeegse wethouder Bert Velthuis maakt zich
sterk voor de vestiging van een
crematorium op De Grift in het
Waalspronggebied. Hij werkt aan
een nieuw bestemmingsplan voor
De Grift dat de weg vrijmaakt
voor een uitvaartcentrum hier.
Volgens de wethouder is er veel
vraag naar crematoria in een kleinschalig opzet. De oudere crematoria bieden te weinig privacy voor
een bijzondere beleving van een
uitvaart. Velthuis wees daar onlangs nog op toen de plannen
voor de bouw van een DELA-crematorium in Dukenburg in het
stadhuis werden besproken.
Volgens de wethouder is er een
groeiende vraag naar uitvaartlocaties waar mensen in een intiemere sfeer afscheid kunnen nemen
van een familielid of kennis.
De wethouder liet vorige week
ook weten niet bang te zijn over
een te groot aanbod aan crematoria in de stad en de regio. De eigenaren van het crematorium Jonkerbos vrezen juist wel dat het
nieuwe DELA-crematorium in
Dukenburg de markt zal verstoren. Door die nieuwbouw zal het
aantal crematies op Jonkerbos dalen, liet R. Jansen namens Jonkerbosch weten. De nieuwbouw zou
zelfs tot ontslag van medewerkers

leiden. Velthuis vindt dit geen argument. Het is een vrije markt,
benadrukte hij vorige week. Het
aantal mensen dat kiest voor cremeren in plaats van begraven
groeit ook nog steeds.
Er zijn andere gemeenten die
eveneens inspelen op de groei
van het aantal crematies. In de Betuwe zijn de afgelopen jaren al diverse plannen door uitvaartbedrijven voor een nieuw crematorium
aangekondigd. Zo zet Yarden in
op een crematorium aan de zuidkant van het dorp Elst. Eerder lanceerde Yarden ook al het idee
voor een crematorium bij station
Zetten-Andelst. Ook waren er de
afgelopen jaren plannen voor een
crematorium in Huissen. En in
het coalitieakkoord van het nieuwe college van B en W in Lingewaard is de vestiging van een crematorium op Bergerden of langs
Park Lingezegen opgenomen.
Eind juni kondigde uitvaartondernemer Rien Dokman de bouw
aan van een kleinschalig crematorium voor achthonderd crematies
per jaar langs de A2 bij Beesd.

䊳 Bestemmingsplan moet
weg vrijmaken voor komst
crematorium op De Grift
in Nijmegen-Noord

Wildernisfilm kijken
onder de Waalbrug
NIJMEGEN – De natuurfilm Nieuwe

Wildernis is donderdagavond in
de openlucht te zien op het
strand onder de Nijmeegse Waalbrug. De voorstelling wordt omlijst door een ‘wilde beestenact’,
een introductie door de boswachter en een nachtelijke excursie.
De documentaire Nieuwe Wilder-

nis schept een prachtig beeld van
de ‘nieuwe natuur’ in de Oostvaardersplassen. De film draait vanaf
22.30 uur en vindt plaats in het kader van cultuurfestival De Kaaij.

Het volledige wildernisprogramma
is te vinden op:
dekaaij.nl/thema-markt/wildernis/

Nijmegen bulkt van de uitvinders,
onderzoekers en laboratoria. In de
rubriek Knappe koppen iedere eerste woensdag van de maand, de
zomerperiode uitgezonderd, het
laatste wetenschapschapsnieuws.

80
Vanzelfsprekend is het niet dat een pilletje ritalin de studieprestaties ook bij
gezonde studenten verbetert, zo blijkt
uit onderzoek van Marieke van der
Schaaf. Zij onderzocht de effecten van
medicijnen zoals ritalin bij gezonde
studenten. Dat deed de onderzoeker,
die 10 juli haar proefschrift verdedigt,
bij het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut Donders Center for
Neuroscience. De pilletjes die mensen
met ADHD helpen bij studeren, worden de laatste tijd, aldus verslavingsinstellingen, steeds vaker gebruikt door
gezonde studenten. Deze groep ziet ritalin als een wondermiddel voor het
concentratievermogen. Lees: betere
‘focus’ en minder afleiding. Ritalin
beïnvloedt het dopamineniveau in de
hersenen. Dat is een stofje dat belangrijk is voor leren. Bij 70 tot 80 procent
van de kinderen met ritalin worden de
klachten minder.
De resultaten van Van der Schaafs onderzoek tonen aan dat het medicijn
‘de balans tussen het leren van beloning en het leren van straf verschuift’.
Deze verschuiving houdt weer verband met veranderingen in het gebied
van de hersenen dat belangrijk is voor
de verwerking van beloningen. Van
der Schaafs onderzoek leert dat medicijnen als ritalin voor het leren niet alleen maar voor verbeteringen zorgen.
Daarbij moet aangetekend dat ze studieprestaties niet direct heeft onderzocht. Haar onderzoek kan, aldus Van
der Schaaf, helpen beter te begrijpen
waarom iemand wel baat heeft bij een
pil, en een ander juist niet.

‘Niet enkel het mooie jasje’
Dort Spierings is
van huis uit
architect en vindt
dat wonen ook
‘prettig’ moet
zijn.
door Dennis Greijn
NIJMEGEN – Dort Spierings had het
van tevoren ook niet kunnen bedenken. Dat de verdediging van
zijn proefschrift, 7 juli aan de Radboud Universiteit, naar de wenselijke schaal van woonzorgcomplexen (wozoco’s) samenvalt met
de discussie hoe woonzorgcentra
anno 2014 financieel overeind te
houden. „Vandaar dat dit onderzoek ook niet onderin een la mag
verdwijnen. Daarvoor biedt het
genoeg aanknopingspunten.”
De 50-jarige Brabander, woonachtig in Uden, is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als afgestudeerd architect-stedenbouwkundige verbaast hij zich erover hoe
woonzorgcomplexen sinds eind
jaren tachtig regelmatig ‘niet weloverwogen’ gebouwd lijken te
zijn. „Dan zie je een te groot gebouw in een klein dorp. Waarbij
dan ook veel verschillende zorgbehoevenden in een en hetzelfde gebouw moeten wonen, zowel mensen met dementie, als gehandicapten en ouderen met weinig of
geen beperkingen. Waarbij je je afvraagt hoe er is afgewogen. Ook
wat betreft voorzieningen. Want
een grand café in een dergelijk
complex dat na een jaar alweer
sluit, is niet goed overdacht. Terwijl goed nadenken hierover en
zorgen voor de juiste afstemming

‘Gijzelen? We deden wat Peter R. de Vries doet’
door Bert Luijpen
ARNHEM – Hoe triest kan het wor-

den als je als rechtschapen burger
voor de rechter moet komen, terwijl je eigenlijk het werk deed dat
de politie zou moeten doen?
Een Wamelse vader, zijn zoon en
dochter en de Nijmeegse zwager
van pa met diens zoon en dochter
zorgden gistermiddag voor een
volle beklaagdenbank in het Arnhemse paleis van justitie.
De officier van justitie bracht hen
voor de rechter, omdat ze op 22
november in Nijkerk een 17-jarige
jongen uit Bunschoten-Spakenburg zouden hebben gegijzeld.
De 17-jarige had enkele dagen
daarvoor de 20-jarige Wamelse
zoon besodemieterd. Hij zei op internet dat hij een flinke partij illegaal vuurwerk te koop had.
De Wamelnaar dacht zijn beroerde financiële situatie te kunnen
verbeteren door voor 2.700 euro
aan eigen geld en nog eens 2.500
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van zijn vader aan handel te kopen en die weer voor hogere prijzen te verkopen.
Alleen: de 17-jarige ging er bij de
afspraak die gemaakt werd, als
een haas met het geld van de Wamelnaar vandoor en liet die met
lege handen staan.
De Wamelnaar biechtte thuis alles op. Zijn 22-jarige zus legde onder een andere naam op internet
opnieuw contact met de 17-jarige,
die er vol intrapte. Er werd een afspraak gemaakt in Nijkerk. Maar
dit keer gingen ze er met zes man
in twee auto’s op af.
„De bedoeling was: of geld terug,
of alsnog het beloofde vuurwerk
en die jongen duidelijk maken:

‘Menneke da moette nie mer
duun’,” aldus de 43-jarige vader.
Maar in Nijkerk liep het behoorlijk uit de hand. De 17-jarige had
een vuurwapen bij zich – al bleek
dat later een balletjespistool – en
dreigde daarmee.
De club uit Wamel en Nijmegen
liet zich evenmin onbetuigd, althans volgens de 17-jarige: hij zou
zijn geslagen met een zaklamp,
met stokken en de steel van een
schop. Al zeggen de zes verdachten dat hij viel toen hij hard wegliep en daar een hoofdwond aan
overhield.
Een van de twee vrienden van de
17-jarige belde de politie, toen die
met de club van onder de Waal

䊳 Groep Wamelnaren
zou in Nijkerk een
17-jarige jongen
hebben gegijzeld

䊳 Officier van justitie eist
voorwaardelijke celstraffen
van een maand, plus werkstraffen tot 240 uur

wegreed, volgens hem om geld te
halen, volgens de verdachten om
hem naar de politie te brengen.
„Net als Peter R. de Vries doet.
Want als je zelf de politie belt, komen ze toch niet, dat hebben we
al zo vaak meegemaakt.”
Maar nu wachtte de gebelde politie hen onderweg op. En dus stonden ze gisteren terecht op verdenking van gijzeling. Alle zes met
een verder blanco strafblad. Volgens hun advocaten waren ze al
genoeg gestraft.
Maar de officier van justitie eiste
toch voorwaardelijke celstraffen
van een maand, plus werkstraffen
tot 240 uur.
De oplichter zelf is al voor geweest. Eind april bij de kinderrechter, kreeg hij 150 dagen jeugddetentie, plus jeugd-tbs met voorwaarden.
De rechtbank sprak gisteren de
24-jarige Nijmeegse dochter meteen vrij. De rest krijgt het oordeel
15 mei te horen.

praktisch is; hoe de gemeenschappelijke ruimte erin verwerkt is.
Want je bouwt om mensen te
huisvesten, ze prettig te laten wonen. Dat ik er anders naar kijk,
heeft er misschien ook mee te maken dat mijn moeder verpleegkundige was. Ik ben daarnaast iemand die altijd geïnteresseerd is
in de menselijke factor binnen
bouwen. Zo heb ik voor de HAN
ook de opleiding gezondheidszorgtechnologie mede opgezet.”
Voor zijn onderzoek hebben Spierings en zijn assistent-onderzoekers 265 ‘woonzorgprojecten’ in
het land onderzocht, waaronder
(hoewel niet tot in detail onderzocht) zorgcentrum Malderburch
in Malden. En 174 bewoners zijn,
naast directeuren en managers in
wonen en zorg, uitgebreid geïnterviewd.
De ultieme schaalgrootte, de ultieme ‘mengvorm’ van gebouw, bewoners en voorzieningen bestaat
niet, concludeert Spierings. „Het
gaat, ook hier, behalve om de gewenste variatie, om de juiste balans. Een les moet zijn dat je
nooit zomaar twee verschillende
groepen mensen bij elkaar kunt
zetten. Die kunnen bij een onjuiste mix met de ruggen naar elkaar
toe staan, zeker als er niet de juiste begeleiding is.” De aanwezigheid van een gemeenschappelijke
ruimte is, aldus de HAN-docent,
‘cruciaal en werkt daarbij als een
vliegwiel voor sociale cohesie en
daarmee informele hulp’.
Spierings haalt graag een in zijn
ogen geslaagd voorbeeld aan in
Rotterdam. „Een zorgorganisatie
richt het eerste appartement dat
vrijkomt in een complex in als gemeenschappelijke ‘huiskamer’, als
ontmoetingsruimte, met eventueel nog ruimte voor een zorgpost. Een slimme zet”. In het najaar komen er een atlas en een
website voor cliënten en mensen
die in de zorg en het onderwijs
werken. Met uitgewerkte aanbevelingen uit Spierings’ onderzoek.

heel belangrijk zijn. Juíst nu verzorgingshuizen in rap tempo verdwijnen en de overheid van
ouder wordende mensen, vanwege hoogoplopende zorgkosten,
verwacht dat ze langer zelfstandig
‘thuis’ blijven wonen. Voor mensen die niet zonder hulp kunnen,
en zware zorg nodig hebben,
blijft dan vaak het verpleeghuis
over. Terwijl beschut wonen in
een woonzorgcomplex, door menigeen ten onrechte als een verouderd concept beschouwd, een goe-

䡵 Dort Spierings bij zorgcentrum

Nijmeegse
studenten in
bestuur LSVb

Na grafeen-succes 15 miljoen voor
innovatief onderzoek Magnetenlab

NIJMEGEN – Het bestuur van de

door Frank Hermans

Landelijke Studenten Vakbond
heeft komend jaar twee Nijmeegse studenten in de gelederen:
Tom Hoven (25) en Klaasjan Boon
(24). Dit weekeinde werden ze officieel benoemd.
Hoven is de nieuwe voorzitter.
Hij studeert Biochemie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Eerder was hij voorzitter van
de Nijmeegse Studentenvakbond
AKKU. Daarnaast was hij al beleidsmedewerker voor het LSVb.
Boon heeft een bachelor Biologie
gehaald aan de Radboud Universiteit. Hij gaat zich bezighouden
met de kwaliteit van opleidingen
en de bekostiging van universiteiten en hogescholen.
Het nieuwe LSVb-bestuur wil
zich komend jaar vooral gaan inzetten voor het behoud van de basisbeurs voor alle studenten.

Malderburch in Malden, één van de woonzorgcomplexen die hij onderzocht voor zijn promotie, maandag aan de
Radboud Universiteit. foto Gerard Verschooten

de tussenvorm kan zijn. Van de
zijde van overheid, woningcorporaties en zorginstellingen zelf
mag hiervoor meer aandacht zijn;
en dan niet alleen gericht op de
exploitatie. Al besef ik dat het uiteindelijk gaat om harde euro’s.”
Spierings onderzocht (nog niet
eerder gedaan) de invloed van de
schaalgrootte op de sociale kwali-

NIJMEGEN – Een subsidie van 15

miljoen moet de weg banen voor
nieuw baanbrekend onderzoek in
het Magnetenlab van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Eerder
werden hier de eigenschappen
blootgelegd van grafeen. Dat is
koolstof als in een potlood, maar
dan in flinterdunne laagjes. Onderzoek hiernaar leverde de natuurkundigen André Geim en
Konstantin Novoselov de Nobelprijs op.
In het Magnetenlab vinden studies plaats naar veel meer materialen, veelal nieuwe stoffen waarvan de eigenschappen nog niet
duidelijk zijn. Het lab leent zich
voor dit soort onderzoek, omdat
eigenschappen van materialen veranderen onder wisselende magnetische krachten. Net zoals dat ge-

teit van wonen in woonzorgcomplexen. „Of ik zelf als architect
ooit een woonzorgcentrum heb
getekend? Dat niet. Maar dat ik
me voor dit thema ben gaan interesseren, heeft ermee te maken
dat ik als architect niet alleen kijk
naar de esthetiek van een gebouw; naar of het jasje, de buitenkant mooi is. Ik kijk ook of het

beurt met water dat stoom wordt
als dit gaat koken.
Hoogleraar in de Natuurkunde
Peter Christianen: „Zo kun je de
vezels van polymeren (plasticachtig materiaal, FH) telkens anders richten, om te kijken wanneer ze het beste geleiden. Mogelijk kunnen ze op termijn tin en
koper vervangen in een chip.”
Polymeren kunnen wellicht ook
dienen als transportmiddel voor
medicijnen. „In het lab experimerenteren we met de ontsluitingstijd van dit materiaal. In de vorm
van een capsule kunnen ze doelge-

䊳 In het Magnetenlab worden
veelal nieuwe materialen onderzocht op hun mogelijke
eigenschappen

richt medicijnen afleveren in een
menselijk lichaam.”
Met de 15 miljoen worden in Nijmegen nieuwe, krachtige magneten gebouwd, maar er komt ook
50 procent meer ‘magneettijd’ de
komende zes jaar. „Magneten verbruiken veel stroom. We hebben
meer geld daarvoor, maar ook
voor het ontwikkelen van programma’s voor toepassingen in de
biologie en scheikunde.” In het
Magnetenlab vindt vooralsnog alleen onderzoek plaats in de wetenschapsgebieden
Natuurkunde,
Chemie en Life Sciences.
De subsidie moet volgens Christianen helpen de internationale toppositie van het Magnetenlab te
handhaven en te versterken. Om
de kans te vergroten op technische innovaties en doorbraken,
wordt intensiever samengewerkt
met bedrijven.

WELCOME

‘Onderzoek in Nijmegen is
heel anders dan in Portugal’
Al bijna twee jaar woont hij in
Nijmegen en voorlopig is hij
niet van plan om weg te gaan.
Ook de komende twee jaar
blijft de Portugese Pedro Pinto
(32) als onderzoeker verbonden aan het Radboudumc.
Als PhD-student bij de afdeling farmacologie onderzoekt
Pinto het functioneren van de
nieren. „Ik onderzoek hoe het
transport van bepaalde cellen
in de nieren gaat om de activiteit te kunnen begrijpen. Het is
een langdurig en ingewikkeld
onderzoek, dat aansluit op eerdere studies die ik in Portugal
deed”, aldus Pinto.
Er is volgens Pinto wel een verschil tussen de Nijmeegse en
Portugese onderzoekswereld.
„Het onderzoek in Nijmegen is
veel meer gefocust op één
punt. Een heel verschil met de
Portugese Coimbra Universiteit waar ik eerst studeerde.
Daar is het onderzoek meer
fundamenteel, wat inhoudt dat
het een stuk algemener is.”
Hij mag dan al heel wat jaar-

䡵 De Portugees Pedro Pinto.

tjes weg zijn uit Portugal, ook
het leven in Nijmegen bevalt
hem goed.
„Nijmegen is een rustige stad
vergeleken met de meeste steden in Portugal. Het leven hier
is erg fijn. Ook probeer ik veel
op reis te gaan en in de weekenden maak ik uitstapjes naar andere steden. Ik heb het prima
naar m’n zin!”

WEGWERPDOEKJES

Alternatief in verpleeghuis:
wassen zonder water
Wassen zonder water, maar
met een wasdoekje, is veilig en
kan in de langdurige zorg voor
ouderen een welkom alternatief zijn voor ‘ouderwets’ wassen. Wassen zonder water lijkt
iets beter voor de huid van verpleeghuisbewoners, bij vergelijkbare kosten. Dat hebben onderzoekers van IQ Healthcare,
verbonden aan het
Radboudumc in Nijmegen, aangetoond. Het onderzoek is bij
meer dan vijftig verpleeghuisafdelingen uitgevoerd.
Bij deze nieuwe manier van
wassen vervangen op te warmen wegwerpwasdoekjes met
daarin producten die de huid

verzorgen en reinigen, water
en zeep. Deze doekjes worden
al steeds meer gebruikt in de
zorg. Maar tot voor kort was er
nog geen onderzoek gedaan
naar hoe effectief deze alternatieve vorm van wassen is.
Volgens onderzoeksleider
Theo van Achterberg was bij
de doelgroep na zes weken onderzoek ‘iets minder huidschade’ te zien bij gebruik van de
doekjes dan bij ‘ ouderwets’
wassen. De meeste verzorgers
zijn positief over de doekjes.
Maar bijna driekwart van de
zorgbehoevenden wil dat voor
wassen met water en zeep gekozen kan blijven worden.
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