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2 TWEE

A ls waarnemend burgemeester van Laarbeek houdt
Frans Ronnes de touwtjes strak in handen. De wijze
waarop hij als een strenge schoolmeester de raadsverga-
deringen leidt, verraadt zijn afkomst uit het onderwijs.

De leden van de gemeenteraad laten het zich welgevallen in de
wetenschap dat niemand in Laarbeek nu zit te wachten op een
leerling die de klas op stelten zet.
Voor een verbetering van de bestuurscultuur in Laarbeek is ech-
ter meer nodig dan een burgemeester die niet met zich laat spot-
ten. Om te beginnen natuurlijk de goede wil van alle betrokke-
nen om hun leven te beteren en bij te dragen aan betere politieke
en bestuurlijke verhoudingen. Dat betekent ook dat degenen die
de verpersoonlijking zijn geworden van de verziekte bestuurscul-
tuur er goed aan doen om van het toneel te verdwijnen.
PNL-voorman Hans Vereijken – na de mislukte formatie al afge-
zwaaid om wethouder te worden in Landerd – en burgemeester
Hans Ubachs waren al vertrokken en nu stappen ook PNL-raads-
lid Theodoor Biemans en gemeentesecretaris Carelien Liebrecht
op. Oud-wethouder Biemans sputterde nog een keer tegen, maar
hij moet als hij in de spiegel kijkt toch ook tot de conclusie ko-
men dat hij een sta-in-de-weg is geworden en dat hij met zijn af-
treden zowel zijn partij als de Laarbeekse politiek een dienst be-
wijst. Liebrecht heeft als hoogste ambtenaar niet kunnen voorko-
men dat de verziekte verhoudingen in het vorige college van B
en W doorwerkten in het ambtenarenapparaat.
Met het vertrek van de hoofdrolspelers, die te belast waren met
hun rol in het bestuurlijke drama dat zich in Laarbeek heeft vol-
trokken, is een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor een verbe-
tering van de bestuurscultuur. Hopelijk vegen ook in Laarbeek
nieuwe bezems schoon.

U it een enquête van de Brabants Zeeuwse Werkgevers-
vereniging in samenwerking met de Brabantse kran-
ten blijkt dat ondernemers nog steeds last hebben van
de crisis die in 2008 uitbrak. De economische malaise

is vooral bestreden door te snijden in de personeelskosten. En
dat de crisis nog steeds niet over is, blijkt uit de ontwikkeling
van de werkgelegenheid.
Het aantal werkenden stijgt, landelijk met ongeveer 6.000 per
maand. Door vooral daarop te wijzen proberen, kabinetsleden
een positieve draai te geven aan de arbeidsmarktcijfers die in ja-
nuari opnieuw een lichte stijging van het aantal werklozen laten
zien. Het gaat wat beter met de economie – ‘dankzij het kabinets-
beleid’ klinkt daarbij door – en daardoor melden zich meer men-
sen op de arbeidsmarkt.
Met de verkiezingen voor Provinciale Staten – en indirect de Eer-
ste Kamer – in het vooruitzicht hebben de coalitiepartijen VVD
en PvdA behoefte aan positief nieuws. Een lichtpuntje zou ook
de daling van de jeugdwerkloos-
heid kunnen zijn, al was die in ja-
nuari minimaal, van 11,8 naar 11,7
procent. Maar een stijging van het
totale aantal werklozen met 2.000
tot 645.000 – oftewel 7,2 procent
van de beroepsbevolking – kan
met de beste wil van de wereld
geen goed nieuws worden ge-
noemd. Ons land doet het daarmee wel beter dan het Europese
gemiddelde, maar de werkgelegenheid blijft aanzienlijk achter
bij Europese koplopers als Duitsland en Oostenrijk.
De teleurstellende ontwikkeling van de arbeidsmarkt blijkt ook
uit het aantal WW-uitkeringen dat in januari met 17.000 is geste-
gen tot 458.000. En dat veel mensen het moeten doen met een
kleine baan – minder dan 12 uur per week – is ook al geen hoop-
vol teken. Het gaat om een miljoen mensen, van wie ruim de
helft jonger is dan 25 jaar, die in feite parttime werkloos zijn.

door Twan Linders
e-mail: t.linders@ed.nl

REUSEL-DE MIERDEN – Levenslang
een blaasontsteking omdat anti-
biotica niet werken. Vijftien uur
wachten op de Eerste Hulp van
een ziekenhuis voor er een qua-
rantainebed beschikbaar komt. Pa-
tiënten met infecties die niet te
bestrijden zijn. Mopperende spe-
cialisten aan de lijn omdat niet ge-
meld is dat de patiënt veehouder
is. Willem Sanders (46) luidt na-
mens alle acht de huisartsen in
Reusel-De Mierden de noodklok.

Wat is het probleem?

„Bacteriën zoals MRSA
en ESBL beheersen in
toenemende mate ons
dagelijks spreekuur.
Aantallen heb ik niet,
maar in mijn beleving is
dat aantal in de twaalf
jaar dat ik huisarts in
Reusel ben meer dan
verdubbeld. ”

Wat is volgens u de oor-
zaak van die toename van
MRSA-besmettingen?

„De veedichtheid. Die is
na drie termijnen CDA
in Reusel-De Mierden

tot ongekende hoogte gestegen en
ik voorzie dat die nog gaat verdub-
belen. Deze gemeente is een para-
dijs voor infectieziekten met zes-
duizend varkens per vierkante ki-
lometer. Als de hoeveelheid vee
toeneemt, neemt de infectiedruk
nog veel sterker toe, omdat MRSA
al overdraagbaar is door het geven
van een hand. Bij deze veedicht-
heid is het niet de vraag óf maar
wannéér er een uitbraak komt
van gemuteerde bacteriën die
overslaan op de mens.”

Dat er een direct verband is tussen
MRSA-besmettingen en intensieve
veehouderij is niet bewezen.

„Dat argument gebruiken tegen-
standers altijd. Het is net als met
asbest of roken: voordat we het
honderd procent zeker weten,
zijn we jaren verder. Dat mag
geen legitimatie zijn om de vee-
stapel te blijven uitbreiden. Eigen-
lijk zijn we al veel te laat. Ik doe el-
ke dag mijn best om zo min moge-
lijk antibiotica voor te schrijven,
maar het is dertig jaar lang met
tonnen door het veevoer gegaan.”

Welke risico’s loopt de gewone Reu-
selse burger?

„Als je gezond bent, zijn de risi-
co’s niet groot. Maar voor mensen

met een verminderde af-
weer, zoals
chemopatiënten of oude-
ren, kunnen infecties do-
delijk zijn. Het grootste
probleem hebben de var-
kenshouders zelf. Vol-
gens publicaties uit de
sector is inmiddels zo’n
tachtig procent drager
van de MRSA-bacterie.”

De VVD noemt de zorgen
van de huisartsen ‘bang-
makerij’ en ‘een apocalyp-
tische mantra’.

„Onze grootste zorg is
de laconieke houding
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M ijn vader was op
29 februari jarig.
Op schrikkeldag
dus, een keer in de

vier jaar. Hij had daar geen pro-
blemen mee, want zijn broers,
zussen en aangetrouwden kwa-
men de drie schrikkelloze ja-
ren gewoon een dag eerder bij
ons in de woonkamer lachen,
stomen en drinken.
Wij zaten dan in de keuken
aan de grote tafel, gevuld met
rap richting woonkamer ver-
dwijnende vlaaien, pakjes siga-
retten, dozen sigaren en fles-
sen lessende drank. Af en toe
opende een van de ooms en
tantes de deur en stak het
hoofd om de hoek, gevolgd
door een zware, grijsblauwe
walm, zogenaamd om te zien
of alles met ons in orde was.
Aan sommige gezichten kon je
dan al zien dat alcohol die
avond nergens vrolijker ont-
haald werd dan in onze huiska-
mer, waar de lachsalvo’s heen
en weer golfden. Maar toch,
een verjaardag in het schrikkel-
jaar was speciaal, want dan
was Jozef pas écht jarig, von-
den mijn ooms en tantes. Zoals
vrouwen graag spelen met de
kalender van de jeugd, zo werd
de leeftijd van mijn vader ook
door vieren gedeeld. En later
op de avond, als mijn vader en
moeder wat minder oplettend
werden, er uit de woonkamer
soms gezangen opstegen en er
steeds meer flessen in de keu-
ken terugkeerden, gingen wij
bodempjes drinken, de verge-
ten laatste druppels, voor ons
de eerste prille druppels.
Volgens welke jaartelling dan
ook, mijn vader zou niet oud
worden. Een zware ziekte hol-
de hem langzaam uit.
Op zijn verjaardagen, de echte
en onechte, bleef de woonka-
mer vol, maar werd de keuken
steeds leger. Mijn oudere
broers gingen studeren, zodat
er steeds meer laatste druppels
overbleven voor steeds minder
jonge kelen. Op 28 of 29 februa-
ri denk ik altijd met weemoed
terug aan die volle keuken en
woonkamer, toen we allemaal
geboren leken voor de eeuwige
jeugd van schrikkeldag.

JOS KESSELS
j.kessels@ed.nl

DEN BOSCH – De verdachte in de
zaak over de dood van Nicole van
den Hurk gaat in beroep tegen
zijn verlengde verblijf in de gevan-
genis. Hij wil terug naar een
tbs-kliniek. Zijn advocaat Job
Knoester meldde dat gisteren.
De 47-jarige tbs’er zit inmiddels
meer dan een jaar in de gevange-
nis voor de dood en verkrachting
van de vijftienjarige Eindhovense
in 1995. De rechtbank verlengde
donderdag zijn voorarrest op-
nieuw. Knoester noemde dat gis-
teren onbegrijpelijk. De verdachte
hoort volgens hem thuis in een
kliniek waar hij verpleegd kan
worden.

vervolg van voorpagina

Daniëlle van Oudheusden, arts
en specialist infectieziekten bij de
GGD Brabant-Zuidoost, zegt dat
de melding van de Reuselse art-
sen aanleiding is voor nader on-
derzoek. „We gaan hierover het
gesprek met de huisartsen aan.
Probleem is dat we geen cijfers
hebben over het aantal MRSA-be-
smettingen, omdat daarvoor geen
landelijke meldingsplicht geldt.
Het is dus heel moeilijk om pre-
cies aan te geven waar het pro-
bleem zit. Maar wij nemen de
melding heel serieus.”
Ook Jos van de Sande, voormalig
hoofd infectieziektenbestrijding
van de GGD Hart voor Brabant in
Tilburg, onderschrijft de zorgen
van de Reuselse huisartsen. „Het
is terecht dat ze ongerust zijn. Ze-
ker als ik zie om hoeveel
MRSA-gevallen het gaat in deze
huisartsenpraktijken.”
Van de Sande, die nu een lande-
lijk onderzoek leidt naar infectie-
ziektebestrijding, hamert al jaren
op het verband tussen de intensie-
ve veehouderij en de volksgezond-

heid. Hij vreest dat er een besmet-
telijker mutatie van MRSA ont-
staat. „Op dit moment zie je dat
vee-gerelateerde MRSA vooral
voorkomt bij mensen die veel con-
tact hebben met dieren, bijvoor-
beeld varkensboeren. De bacterie
blijft bij hen ook lang in het
lichaam aanwezig.”
De sterke stijging die de Reuselse
artsen signaleren, wordt elders in
de regio niet herkend. De vier zie-
kenhuizen in Zuidoost-Brabant
melden dat het aantal patiënten
dat besmet is met MRSA de laat-
ste jaren stabiel blijft.
Voor besmette patiënten geldt dat
ze worden geïsoleerd op eenper-
soonskamers. Verplegend perso-
neel moet zich houden aan een
strikt hygiëne-protocol: voor elk
contact eerst ontsmetting van
handen en gebruik van bescher-

mende handschoenen, schorten
en mondkapjes.
In de veedichte regio Deurne spre-
ken huisartsen over een gelijkblij-
vend aantal veehouders met een
MRSA-besmetting. Het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond en Deur-
ne bevestigt dit beeld, aldus een
woordvoerster: „In de laatste twee
maanden van vorig jaar hadden
we te maken met twee besmette
patiënten. Ook in de eerste twee
maanden van dit jaar ging het om
twee patiënten met MRSA.”
De Reuselse CDA-wethouder
Cees van de Ven geeft aan op dit
moment ‘geen concrete handvat-
ten’ te hebben om iets te kunnen
doen met de signalen van de huis-
artsen. „We hopen dat er uit de
Brabantwet iets komt waar we
concreet iets mee kunnen.” Hij
wil met het urgentieteam, de huis-
artsen en andere betrokken om
de tafel gaan. Huisarts Sanders
reageert sceptisch. „We proberen
al maanden het onderwerp bij de
wethouder op de agenda te krij-
gen. Er zijn gesprekken geweest.
Er wordt veel beloofd, maar er ge-
beurt niets.”

van het college en de raad in Reu-
sel-De Mierden. We proberen al
maanden onze zorgen bij de wet-
houder op de agenda te krijgen.
Er wordt veel beloofd, maar er ge-
beurt niets. Heel frustrerend. De
focus in de Reuselse politiek ligt
op geurhinder en landschapsbele-
ving. In verkiezingstijd staat het
gezondheidsaspect voorop, daar-
na gaat het weer om de veehoude-
rij. Alleen de PvdA stelt kritische
vragen. Van die houding van de
Reuselse politiek ben ik geschrok-
ken. Wij zijn geen actievoerders
maar bezorgde huisartsen.”

Hoe is de situatie in omliggende ge-
meenten?

„We zitten in een contactgroep
van achttien huisartsen, onder an-
dere uit Bladel, Wintelre en Ves-
sem. Wij ervaren dat de infectie-
druk in Reusel-De Mierden veel
hoger is dan bij hen. De omrin-
gende gemeenten houden de
deur dicht voor uitbreidingen in
de intensieve veehouderij en
staan open voor onze zorgen. Wij
zien het als een lokaal, Reusels
probleem.”

Geeft u uw patiënten een hand?

„Dat doe ik wel, maar ik begin er
wel over te twijfelen.”

Vee-gerelateerde MRSA
komt vooral voor bij men-
sen die veel contact hebben
met dieren

Schrikkeldag

�

GGD: melding ‘zeer serieus’
� foto HH

Verdachte zaak-
Nicole wil van
cel naar kliniek

WWW.ASWAKEUKENS.NL

Aanstaande zondag zijn wij in Helmond open van 11.00 tot 17.00 uur
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