In Noord-Holland
Minder risico oudere ziekenhuispatiënt na onderzoek WFG
Een kerncentrale
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door michiel snik en
annalaura molducci

- Het aantal medicatiefouten is met de helft terug te
dringen door een simpele, nieuwe werkwijze die is onderzocht
in het Westfriesgasthuis (WFG)
in Hoorn, het AMC in Amsterdam en het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp.

HOOR N

De werkwijze bestaat uit een
controlelijst, goede scholing van
pas beginnende artsen op medicijngebied en het drie maal per
week inzetten van een ziekenhuisapotheker op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.
Vooral oudere ziekenhuispatienten lopen risico door medicatiefouten. Voor het onderzoek

werd darom gekeken naar patienten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. De resultaten van
het WINGS-onderzoek, dat tussen 2007 en 2010 is uitgevoerd,
geven aan dat een reductie van
schadelijke gebeurtenissen door
medicatiefouten tijdens opname
in een ziekenhuis met 45,5 procent mogelijk is.

.,,In het onderzoek is speciaal
gekeken naar oudere patiënten
die zijn opgenomen op de afdelingen interne geneeskunde en
vijf of meer verschillende medicijnen slikken’’, zegt ziekenhuisapotheker Bea van der Kleij van
het WFG. ,, Die groep is extra
kwetsbaar omdat zij vaak meerdere aandoeningen hebben zoals

een verminderde nier- of leverfunctie waarvoor de dosering
moet worden aangepast. Een
combinatie van verschillende
aandoeningen met verschillende
medicijnen kan tot ongewenste
medicatiebijwerkingen leiden.’’
Er is ook onderzocht of een andere manier van werken het aantal vermijdbare fouten met me-

dicijnen kan terugdringen. Er
bleek dat bij jonge arts-assistenten veel behoefte was aan extra
begeleiding bij het kiezen van de
juiste medicijnen voor oudere
patiënten. Om hen daarbij te ondersteunen is gekozen voor een
pakket van maatregelen waaronder een geplastificeerde checklist
op jaszakformaat met daarop de

Klaver Koe in Winkel mag van GS grootste veehouderijbedrijf in Noord-Holland worden

Ruimte voor boer met 750 koeien
door ed dekker
W I N K E L - Komt het grootste
melkveehouderijbedrijf
van Noord-Holland in Winkel? Klaver Koe werkt bijna
drie jaar aan een plan voor
750 koeien. Nu is een belangrijke stap gezet. Gedeputeerde Staten is positief.
Het is de vraag of het plan
lukt. Er is veel weerstand.

John Klaver heeft aan de Langereis 400 koeien. Om fors uit te
breiden, moet het agrarisch
bouwblok worden vergroot naar
4,5 hectare. Daarvan vult Landschap Noord-Holland 1,5 hectare
in met groen. Nu mag in principe
maximaal twee hectare worden
bebouwd met opstallen. Een
bouwblok van 4,5 hectare mag
niet volgens het provinciaal beleid. GS kan ontheffing geven.
Zover is het nog niet, maar de
gemeente Niedorp mag van het
college verder aan de slag. Provinciaal woordvoerder Frans Nederstigt: ,,Niedorp kan het verzoek om ontheffing nu verder
uitwerken. Gedeputeerde Staten
beslissen er later definitief over.’’
Dierenbescherming en Milieudefensie proberen de uitbreiding te voorkomen. De organisaties spreken van een ’megastal
waarin het dierenwelzijn ernstig
in de knel komt’. Zij dringen er
bij de provincie op aan om grote
melkveebedrijven het predikaat
’intensieve veehouderijen’ te geven. Dan wordt uitbreiding in
Winkel onmogelijk. GS wil grote
intensieve veehouderijen alleen
toestaan in de Wieringermeer.
De provincie behandelt het
verzoek van de Dierenbescherming en Milieudefensie maandag 14 februari. Dan spreekt de
Staten zich definitief uit over de
Structuurvisie 2040. Daarin is
het concentratiegebied in Wieringermeer vastgelegd.
Klaver verwerkt zelf de melk.

Veehouder John Klavel wil in Winkel groeien naar een bedrijf van 750 koeien. Er is verzet tegen. ,,In de nieuwe stal krijgen de koeien meer ruimte.’’
De familieonderneming bestaat
uit de bedrijven Klaver Koe, Klaver Kaas en Klaver Geit. Drie
kaaswinkels in Noord-Holland ’Zelfkazer’ - zijn ook van Klaver.
De provinciale Adviesraad
Ruimtelijke Ontwikkeling stemt
in met het plan. De provincie

kijkt niet naar het welzijn van de
dieren. Europese en landelijke
regels ‘garanderen een redelijk
welzijnsniveau’ voor dieren, aldus GS.
John Klaver noemt de bezwaren ’onterecht’. ,,De leefomgeving verbetert juist. Mijn koeien

krijgen meer ruimte in de nieuwe stal. De opzet voldoet volledig aan de richtlijnen voor duurzame veehouderij. Ik heb nu
jaarlijks 17 procent uitval van
mijn beesten. Landelijk is dat
rond 30 procent. Straks verwacht
ik terug te gaan tot 10 procent.’’

Buurvrouw Mira Brugman
ligt al jaren in de clinch met Klaver Koe. Zij heeft diverse procedures tegen het bedrijf aangespannen, zo blijkt uit haar uitgebreide website (www.koehoortindewei.nl).
Dierenbescherming en Mi-

Fusieplan provincies: Haarlem buitenspel
door John Oomkes

- Provinciehoofdstad
Haarlem staat buitenspel bij het
onderzoek naar een fusie tussen
drie provincies. Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland zoeken komend half jaar naar vergaande
samenwerking, zo schrijven ze
aan minister Donner (BiZa).
H AA R L E M

Aanleiding voor het onderzoek
is de wens van het kabinet Rutte
om in de Randstad tot ‘bestuurlijke opschaling’ te komen. Zo
staat het in het Regeerakkoord
van CDA en VVD.

Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland willen bij hun fusieonderzoek wel Amsterdam,
Utrecht en Almere betrekken. Ze
hopen te komen tot een beter en
efficiënter bestuur, vooral op terreinen als openbaar vervoer, onderhoud en beheer van provinciale wegen, het verlenen van
vergunningen en het verstrekken van subsidies.
Bernt Scheiders, burgemeester
van Haarlem, meldt zich weinig
te kunnen voorstellen van een
provincie die een gebied van Barneveld tot Den Helder beslaat.

Scheiders: ,,Je kunt je toch niet
voorstellen dat er straks vanuit
een provinciehuis in bijvoorbeeld Utrecht geoordeeld moet
worden over een streekplan voor
West-Friesland of Kennemerland? Nu al hebben de provincies
de grootste moeite om kiezers te
bereiken en hun democratisch
draagvlak te organiseren - kijk
maar naar de opkomst bij de statenverkiezingen. In een Randstadprovincie is dat helemaal ondoenlijk. Met een dergelijke operatie tekenen de provincies hun
eigen doodvonnis.’’

De timing voor het provincieplan wordt door hoogleraar en
specialist bestuursrecht Michiel
Herwijer (Rijksuniversiteit Groningen) als merkwaardig betiteld. ,,Op 2 maart halen kandidaat-statenleden bij de provinciale verkiezingen in elk geval
een deel van hun mandaat en
daarmee hun legitimatie op. Laten de politieke partijen horen
wat ze van dit plan vinden? Alleen van SP en PVV weten we nu
zeker dat ze dit plan niks vinden.’’ Burgemeester Schneiders
fronst z’n wenkbrauwen: ,,Op 3

maart moeten de mensen naar de
stembus komen om een provinciaal bestuur te kiezen dat zichzelf wil opheffen. ’’
Peter de Pagter, bondraadslid
van Abva/Kabo, verwacht niet
dat Haarlem op den duur de status provinciehoofdstad zal verliezen en dus nogal wat werkgelegenheid (ongeveer 700 fte’s)
kan kwijtraken: ,,Als de Tweede
Kamer doorkrijgt wat hier
speelt, gaat dit niet door. Een
grote Randstadprovincie komt
neer op meer macht voor de
Grachtengordel.’’

Gevluchte hoofdverdachten leefden op boerderij in Marokko

Verdachte moord Paul Epskamp vrij
door mike deutekom
A L K M AA R - De rechtbank in
Alkmaar heeft gisteren een 42jarige verdachte in de zaak van
de moord op Schagenaar Paul
Epskamp op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de man als een
van de (hoofd)verdachten in
de zaak.

Tijdens een pro forma-zitting
besloot de rechtbank dat de voorlopige hechtenis van de man niet
hoeft te worden verlengd. De
verdachte was na de moord op
Epskamp in 2005 met zijn broer
gevlucht naar Marokko. Daar
verbleef hij volgens zijn advocaat
Gerard Spong samen met zijn
broer, volgens het OM dé hoofdverdachte in deze zaak, op een
boerderij. ,,Maar u gelooft het of
niet, hij kreeg heimwee naar Nederland. En hij heeft zichzelf op
Schiphol gemeld bij de douane.’’
De beide broers worden door
het OM gezien als de leiders van
een drugsbende die in januari
2005 een partij van circa 3000 kilo hasj zagen verdwijnen. De hasj
was uit een loods in Nibbixwoud
gestolen en Paul Epskamp werd
van die diefstal verdacht.
De Schagenaar werd daarop
bedreigd en uiteindelijk naar
een pand in Roosendaal gebracht. Daar heeft de bende hem
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lieudefensie blijven zich verzetten tegen alle megastallen. Xandra Asselbergs van Dierenbescherming: ,,Volgens de programma’s
voor
de
statenverkiezingen zijn bijna alle partijen tegen megastallen.
Laat ze dit nu waarmaken.’’

belangrijkste medicatierisico’s
bij ouderen. Ook screende de ziekenhuisapotheker elke nieuw
opgenomen oudere patiënt op
basis van die checklist. ,,We
wachten nog op de definitieve
uitslag van dit onderzoek, maar
de resultaten zijn nu al opzienbarend. Die checklist hanteren
we nu al’’, meldt Van der Kleij.

Geen limiet
‘veefabrieken’

vervolg van voorpagina

- Voor voormalig gedeputeerde Peter Visser waren de
(doods)bedreigingen aan zijn
adres extra zuur. Hij is vogelaar
en was in het begin zelfs ondersteuner van Kritisch Faunabeheer. ,,Ik kom dus zelf uit de
hoek die mij bedreigde.”
HAAR LEM

Visser moest als bestuurder actie
ondernemen tegen de economische schade die ganzen berokkenen. Hij zocht naar alternatieven
voor het afschieten van de vogels,
maar uiteindelijk was afschot
onvermijdelijk. ,,De basisgedachte ‘Gij zult niet doden’ vind
ik een goede. Dat ik verantwoordelijk was het voor afschieten
van veel vogels, zo wilde ik eigenlijk niet zijn. Maar ik moest
als bestuurder ook de wet uitvoeren. Nu ben ik blij dat ik ganzen
in het veld weer gewoon als vogels zie. Vroeger waren het problemen.”
Hij heeft zijn best gedaan om
naar alternatieven te zoeken.

- ,,Ik wist
dat er zoiets zou gebeuren’’, zegt
het Noord-Hollandse Statenlid
Naima Ajouaau (PvdA). De politica reageert vrij rustig op een
anonieme dreigbrief die ze kreeg
na een hoofddoekjesactie in het
provinciehuis.
H E E R H U G O WA A R D

verhoord. Epskamp stierf aan de
martelingen die de bendeleden
hem lieten ondergaan.
De verdachte broer die giste-

ren voor de rechtbank stond,
mag zijn proces in vrijheid afwachten, ondanks dat het OM
hem verdenkt van betrokken-

heid bij de dood van Epskamp.
Zelf ontkent de verdachte elke
betrokkenheid bij de dood van
Epskamp. Het alternatief was

hem tot 2 mei in hechtenis houden omdat er voor die datum
geen gelegenheid was voor een
inhoudelijke zitting.

58%
0neens
oneens

H A A R L E M - GS bindt intensieve veehouderijbedrijven
in het eventueel nieuwe concentratiegebied in de Wieringermeer niet aan een
maximale grootte. Dat bevestigde VVD-gedeputeerde
Laila Driessen gistermiddag
in een vergadering van de
statencommissie ruimtelijke ordening en grondbeleid.
De provincie lijkt hiermee
deze ‘veefabrieken’ vrij spel
te geven. Andere provincies
zetten juist de rem op megastallen. De uitspraak van
Driessen wekte verbazing.
Volgens haar hangt de grootte af ’van het bedrijf’.
De koers van de provincie
met megastallen is nog niet
zeker. De statenfracties denken er verschillend over, zo
bleek gistermiddag. Provinciale Staten besluit er komende maandag over. GS
staat uitbreiding van intensieve veehouderijen op de
huidige plek toe van anderhalf tot twee hectare. Als dat
niet lukt, kan een bedrijf
naar de Wieringermeer.
Daar kan GS ontheffing geven als een bedrijf groter wil
dan twee ha. Geheel nieuwe
intensieve veehouderijbedrijven zijn niet toegestaan.
Vestiging in het concentratiegebied kan alleen bij verplaatsing.
CDA en D66 steunen GS.
VVD ook, maar wil de regelgeving ‘aanscherpen’. PvdA
ziet niks in een concentratiegebied, maar wil ter plekke
een grotere uitbreiding dan
twee ha toestaan. Ook
GroenLinks en de SP wijzen
‘Wieringermeer’ af. Voor GL
is anderhalve ha uitbreiding
ter plekke de limiet, voor de
SP twee ha.
De gedeputeerde herhaalde tegen megastallen te zijn.
,,Maar de provincie heeft
geen ruimtelijke argumenten om ze tegen te houden.
Wel ethische, maar daar
gaan wij niet over.’’

Aantal reacties: 354 stemmen.
Vicky de Wilde, Den Helder:
Oneens. De mensen die daar aan
het werk raken, zullen voor een
groot deel niet uit Den Helder
afkomstig zijn en waar willen
ze dat ding dan neerzetten?
Saskia van der Wal, Den Helder: Oneens. Geen kerncentrale
in mijn stad! Ze kunnen toch
wel iets beters verzinnen dan
dat? Maar nee, alles wordt hier
altijd gedwarsboomd.
Ton Schuckman, De Rijp:
Oneens. Wat je nooit hoort zijn
de astronomische kosten die in
de toekomst gemaakt moeten
worden om het uiterst gevaarlijke plutonium 100.000 jaar lang
te bewaken tegen terroristen en
lekkage. Duizenden jaren in de
toekomst zullen mensen hiervoor moeten betalen en dit onze
generatie verwijten. En dat voor
slechts enkele tientallen jaren
‘goedkope’ energie.
René Nagengast, Den Helder:
Ik ben het eens met de stelling
dat de kust bij Den Helder
geschikt is voor het plaatsen
van een kerncentrale. Maar u
beïnvloedt de stelling doordat u
een foute foto heeft bijgevoegd.
Als de kerncentrale bij de kust
wordt gebouwd ontbreken de
twee enorme koeltorens omdat
er koelwater aanwezig is.
R. Heisenberg, Assendelft:
Eens. Veel plaatsen in de kop
van Noord-Holland leunen
vooral op de seizoenswerkgelegenheid. De komst van een
kerncentrale in Den Helder
heeft als voordeel is dat er meer
vaste arbeidsplaatsen in de
Noordkop komen.
DE NIEUWE STELLING
Kitebuggy moet
van het strand af

‘Ganzen afschieten
wilde ik niet eens’

door willemien schenkeveld
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mee eens
42%

door ed dekker

,,De grauwe gans had ook een
biologisch streekproduct kunnen worden. Ik heb steeds nadrukkelijk gezegd: kom met alternatieven.’’
Een bestuurder in spe houdt
rekening met bedreigingen, of in
ieder geval met weerstand. Bij familie komt de kritiek zwaarder
aan. ,,Mijn schoonfamilie is grotendeels joods. Die waren niet
blij met vergelijkingen met Hitler. Bij mijn afscheid heb ik gezegd: dit is de portefeuille die ik
het minst zal missen. Het is toch
vreemd gegaan met die ganzen.
Veertig jaar geleden reed je om
om een grauwe gans te zien.”
Collega-politici hebben waardering voor de gedeputeerde die
de flora en fauna op zich neemt.
VVD-gedeputeerde Laila Driesen, GroenLinks-fractievoorzitter Titia van Leeuwen en PvdAvoorman Tjeerd Talsma waren
onlangs vol lof over Jaap Bond en
zijn voorganger Peter Visser tijdens een bijeenkomst voor agrariërs.

Statenlid bedreigd na
hoofddoekjesactie

Bouwvakkers vonden in 2006 het lichaam van Paul Epskamp langs de snelweg bij Loenersloot.

is de redding
voor Den Helder.

Ajouaau deed vorige week samen
met twee andere Statenleden tijdens een vergadering een hoofddoek op, bij wijze van stil protest
tegen het voorstel van de PVV om
hoofddoekjes in het provinciehuis te verbieden.
Een paar dagen later viel een
anonieme dreigbrief bij Ajouaau
op de mat. Een knip- en plakwerkje met onder meer de zin
’Jouw soort bestaat enkel uit provocateurs: duvel op uit Neder-

land’. De politica heeft er gisteren bij de politie melding van gemaakt.
,,Ik wist eigenlijk wel dat er zo
iets zou gebeuren. ‘Actie-reactie’
leer ik mijn kinderen altijd. Dat
er reacties komen en discussie
ontstaat, vind ik op zich uitstekend. Maar zo’n anonieme brief
gaat me te ver’’, zegt Ajouaau.
De Heerhugowaardse, zelf
geen hoofddoekdraagster, wilde
met haar actie opkomen voor de
rechten van vrouwen. ,,Emancipatie is keuzevrijheid. Ik ben ertegen als vrouwen wordt verplicht een hoofddoek te dragen
en ook als ze dat wordt verboden.’’
Haar medeactievoerders Anna
van Heijst (GroenLinks) en Louise Smits (SP) werden met rust gelaten.

Op het strand van IJmuiden
werd afgelopen week een hond
op het strand aangereden door
een kitebuggy; een door de
wind aangedreven driewieler
die met hoge snelheid op het
strand reed. De hond overleefde
de aanrijding niet. De kitebuggy’s vormen niet alleen een
gevaar voor dieren, maar ook
voor de vele wandelaars op het
strand. Derhalve moeten de
kitebuggy’s van het strand.
Ja of nee? Stemmen tot 20 uur
via www.nhd.nl

Symposium
over gevolgen
olieramp
D E N H E L D E R - Wat zijn de gevolgen van een olieramp zoals in
de Golf van Mexico voor de
Noord- en Waddenzee? Dat is het
onderwerp van een internationaal symposium op 20 april in
Den Helder.
Die dag is het precies een jaar
geleden dat de ramp, waar door
vier maanden lang olie in zee
stroomde, begon met een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon. Het symposium ’Oil
on the Waves’ wordt gehouden
op Willemsoord. Centraal staat
de vraag of ons land op een eventuele ramp is voorbereid. De organisatie is in handen van de
Universiteit van Wageningen, de
Maritieme Campus en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Een de sprekers is een vertegenwoordiger van het Amerikaanse instituut dat de olieramp
onderzocht. Het Nederlandse
beleid wordt toegelicht door
ambtenaren van de Directie
Noordzee van Rijkswaterstaat en
Staatstoezicht op de Mijnen.
Vanuit Wageningen Universiteit
wordt de potentiële ecologische
en economische impact van een
olieramp besproken.

