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D at het voortgezet onderwijs in Eindhoven geen extra
geld krijgt vanwege het grote aantal leerlingen met
autisme is een logisch gevolg van de Wet Passend
Onderwijs. De afwijzende reactie van staatssecretaris

Sander Dekker (Onderwijs) op het verzoek vanuit Eindhoven is
dan ook nauwelijks een verrassing.
Uitgangspunt van het passend onderwijs – per 1 augustus – is dat
kinderen zo veel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan en regu-
lier onderwijs volgen. Scholen hebben een zorgplicht. Zij moeten
kinderen een goede onderwijsplek bieden met waar nodig extra
ondersteuning. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet, maar zal
in de toekomst wel voorbehouden zijn aan leerlingen die dat van-
wege lichamelijke en verstandelijke handicaps of psychiatrische
problemen ‘echt’ nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat alle
kinderen een passende onderwijsplek krijgen gaan scholen regio-
naal samenwerken. De budgetten voor extra ondersteuning wor-
den naar rato van het aantal leerlingen verdeeld – verevend –
over de regionale samenwerkings-
verbanden.
Het Eindhovense verzoek komt
voort uit de vrees dat door die
verevening minder geld beschik-
baar komt voor leerlingen met
autisme. Toegeven aan dat ver-
zoek zou in strijd zijn met het
principe van passend onderwijs
en de deur open zetten voor meer verzoeken om extra geld
vanwege een uitzonderingssituatie.
Staatssecretaris Dekker wijst er ook op dat Eindhoven niet de
enige regio is met een relatief hoog aantal leerlingen met autisme
en dat andere regio’s weer veel andere leerlingen hebben met
een extra ondersteuningsbehoefte. Dekker redeneert vanuit de
gedachte achter het passend onderwijs en stelt dat de extra
ondersteuning voor leerlingen met autisme geregeld moet
worden binnen het regionale samenwerkingsverband. Dat houdt
in dat regionaal keuzes moeten worden gemaakt en zo nodig
bezuinigd moet worden. De staatssecretaris kan zich echter niet
onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat daarbij geen ongelukken gebeuren.

door Arnold Mandemaker
e-mail: a.mandemaker@ed.nl

GELDROP – Datum en plaats staan
in haar geheugen gegrift. Een bos-
wandeling op een mooie lentezon-
dag in 2007. Voor Diana Uitdenbo-
gerd uit Geldrop was dat het be-
gin van een lijdensweg die nog al-
tijd voortduurt. Zij ontdekte op
haar lichaam een teek en liet die
de volgende dag bij de huisarts
verwijderen. Die zag de kenmer-
kende rode vlek. Ze kreeg, on-
danks de snelle diagnose, de ziek-
te van Lyme. Het bleek de gevrees-
de chronische variant. Ondanks
intensieve kuren met antibiotica
en zelfs een vijf maanden duren-
de infuus-therapie is de bacterie
nog altijd niet verslagen. Werken
is voor de Uitdenbogerd, gepromo-
veerd wetenschapper aan de Uni-
versiteit van Wageningen, nu vrij-
wel onmogelijk vanwege chroni-
sche vermoeidheid en pijnen.
Vandaag spreekt de Tweede Ka-
mer over de aanpak van deze in-
fectieziekte, veroorzaakt door een
complexe en nauwelijks te bestrij-
den bacterie, de borrelia. Uitden-
bogerd (46) zal dan op de publie-
ke tribune zitten. Het is immers
dankzij haar burgerinitiatief,
waarvoor ze tussen 2009 en 2010
maar liefst 71.556 handtekeningen
verzamelde, dat de Haagse poli-
tiek het onderwerp op de agenda
moest zetten. Op de lijst van on-
dertekenaars prijken ook de hand-
tekeningen van twee prominente
VVD’ers: premier Mark Rutte en
fractievoorzitter Halbe Zijlstra.
Zij tekenden beiden in 2010, als
voorzitter respectievelijk lid na-

mens de
VVD-
fractie.
Het Kamerdebat
sluit, in zekere zin,
voor de Geldropse een lange en
moeilijke periode af. Waar ze
voor vreest is dat het onderwerp,
ondanks de urgentie, toch niet
door de politiek wordt opgepakt,
ondanks het feit dat er in Neder-
land naar schatting 250.000 men-
sen de bacterie bij zich dragen.
Het zou zelfs het dubbele aantal
kunnen zijn, want er is nog geen
sprake van landelijke registratie

en eenduidige diagnose. Waar ze
op hoopt is dat de Kamer geld vrij-
maakt voor verder onderzoek
naar de ziekte van Lyme. Want
daar ontbreekt het aan,
wereldwijd. In het initiatiefvoor-
stel, ondersteund door de Neder-
landse Vereniging voor Lyme-
patiënten en de Stichting Teken-
beetziekten (waar Uitdenbogerd
bestuurslid van is), worden acht
verzoeken geformuleerd. Een cen-
traal meld- en informatiepunt;
betere nascholing van artsen, die
Lyme vaak niet op tijd herken-
nen; betere testen; inrichting van
een expertisecentrum, aangeslo-
ten bij een academisch zieken-
huis. Langere en individuele be-
handeling van chronische patiën-
ten; meer onderzoek naar bijko-
mende infecties, meer voorlich-
ting en ten slotte onderzoek naar
een vaccin, liefst in Europees
verband. Want Lyme heeft zich
sinds de jaren ’80 ontwikkeld tot
een internationaal probleem. Op
verschillende continenten roeren
patiënten zich, onder wie een
groot aantal medici die zelf, na
een boswandeling of een partijtje
golf, door een teek werden gebe-
ten en Lyme kregen.
De Tweede Kamer heeft in 2012,
in de aanloop naar het debat van
vandaag, de Gezondheidsraad ge-
vraagd een advies op te stellen.
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Jan-Heijn Kuijpers, advocaat van
juweliersechtpaar Sanders, rea-
geert terughoudend. „Ik hoop eer-
lijk gezegd dat er zo weinig moge-
lijk ruchtbaarheid aan wordt gege-
ven, want juist die aandacht
maakt de NVU gelukkig.” Kuij-
pers heeft over de manifestatie
contact gehad met de NVU. „Ie-
dereen heeft het recht om te de-
monstreren, maar ik heb gevraagd
om dat niet in Deurne te doen.
Daar is helaas geen gehoor aan ge-
geven. Nu wordt natuurlijk direct
een verband gelegd met de achter-
grond en afkomst van de overval-
lers, terwijl die totaal niet rele-
vant is.”

In het najaar van 2011 hield de
NVU een mars in de Helmondse
wijk Brouwhuis, een plek die
door de gemeente Helmond was
aangewezen. Aanleiding was des-
tijds de publiciteit over proble-
men met allochtone jongeren in
de stad. Politie, justitie en ge-
meente troffen extreme veilig-
heidsmaatregelen. Er werd een
noodverordening afgekondigd en
vijfhonderd politiemensen ston-
den paraat. Twee keer moest de
mobiele eenheid ingrijpen om
een confrontatie tussen betogers
en enkele honderden anti-beto-
gers te voorkomen. Negen men-
sen werden gearresteerd. De
NVU-mars kostte ‘vele tonnen’,
schatte de gemeente Helmond.

door Bart-Jan van Rooij
e-mail: b.vrooij@ed.nl

DEN BOSCH – Een veertigjarige
vrouw uit Venray moet van de
rechter worden onderzocht door
het Pieter Baan Centrum, de kli-
niek voor psychiatrisch onder-
zoek in Utrecht. De vrouw wordt
ervan verdacht op 24 november
vorig jaar in Asten haar ex-part-
ner met messteken om het leven
te hebben willen brengen. Ook
zou ze toen haar kind, dat bij haar
ex woonde, hebben willen meene-
men. Ze kreeg daarbij hulp van
een tweede verdachte, een 47-jari-
ge man uit Tholen.

Tot een inhoudelijke behandeling
van de zaak kwam het gisteren
niet bij de Bossche rechtbank.
Voordat de verdachten kunnen
worden berecht, is volgens de
rechter nader onderzoek nodig.
Want onduidelijk is nog of de
vrouw die bewuste dag in novem-
ber volledig of deels ontoereke-
ningsvatbaar was. Deskundigen

gaan ervan uit dat de vrouw een
of meerdere psychische aandoe-
ningen heeft. Volgens het Open-
baar Ministerie is er een grote
kans op herhaling van dergelijke
feiten.
Om te bepalen hoe het met de
vrouw is gesteld, zal ze enkele we-
ken worden geobserveerd in de
Utrechtse kliniek. Het zal enkele
weken duren voordat ze daar te-
recht kan. Tot die tijd blijft de
vrouw vastzitten. Binnen drie
maanden moet de vrouw weer
voorkomen. De mede-verdachte
is ondertussen wel op vrije voe-
ten. Beide verdachten zullen ge-
lijktijdig worden berecht.

Tweede Kamer voert debat
over Lyme na burgerinitia-
tief van Diana Uitdenbogerd
uit Geldrop, zelf patiënte

Vrouw wordt ervan ver-
dacht haar ex-partner met
messteken om het leven te
hebben willen brengen
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Een logische afwijzing

Aanvalsplan
Lyme nodig
Een fijne boswandeling kan het
begin zijn van een lijdensweg. De
ziekte van Lyme verwoest levens.

In het passend
onderwijs past
geen extra steun
vanwege autisme
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‘Juist alle aandacht
maakt de NVU gelukkig’

ZIEKTE VAN LYME

� Een teek boort een gaatje in de
huid en zuigt zich vol.

Rechter wil nader onderzoek vrouw
na neersteken Astense ex-partner
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H eimwee naar Henk
Krol. Ik las de
koeienletters twee
keer en het stond er

toch echt. Wie had er nu heim-
wee naar Henk Krol?
Bij 50Plus. Dat verklaarde veel.
Henk Krol was nu even lijstdu-
wer voor de partij bij de Euro-
pese verkiezingen, maar 50Plus
wilde dat Krol terugkeerde
naar Den Haag en Krol zelf wil-
de dat uiteraard ook graag.
Politici waren als vliegen. Ze
lieten zich moeilijk wegslaan
en kwamen telkens terug om
je zoemend lastig te vallen.
Ik had een methode ontwik-
keld met een T-shirt. Die hield
ik dubbelgevouwen in de
hand, totdat de vlieg binnen
handbereik was en dan mepte
ik tien centimeter achter hem.
Dan was het meestal raak, al
moest het soms in twee keer.
Met politici ging dat helaas
lastiger, al vingen die elkaar
wel weer af.
Ik had heimwee naar heel veel,
maar niet naar Henk Krol en al
die andere Haagse vliegen.
Minister Frans Timmermans,
verwoed twitteraar en tv-gast,
zat op de buis al even verwoed
leugens uit te kramen over
Oekraïne, Poetin en zijn du-
bieuze optreden op het plein
van de revolutie in Kiev.
Of tv-genoot Opstelten, de
oude bromvlieg die zich ook
maar niet weg liet slaan.
Het viel niet mee nog te gelo-
ven in de goede bedoelingen
van de Haagse vliegen.
Op de lijsten van onze politie-
ke partijen voor Europa ston-
den zelfs geen vliegen meer,
maar mini-muggen, zo licht
werden ze bevonden.
Kon je nagaan hoe belangrijk
Europa voor Den Haag was.
En Rutte maar roepen. De ene
keer riep hij dit en de andere
keer net zo gemakkelijk, of
zelfs nog gemakkelijker,
precies het tegenovergestelde.
De Haagse vliegen sloeg ik
graag af.

Scan een afbeelding in de
krant met Layar voor extra
informatie.
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Steek examenkandidaten een
hart onder de riem en wens hem
of haar veel succes deze dagen.

Ji-Sung Park stopt met voetbal-
len. De 33-jarige Zuid-Koreaan
speelde dit seizoen bij PSV.

woodstock-mysteryland.com

Het rapport,dat in 2013 uitkwam,
noemt Uitdenbogerd op onderde-
len ‘verschrikkelijk’. „De Gezond-
heidsraad adviseert in chronische
gevallen een cognitieve gedrags-
therapie. Daarmee wordt gesugge-
reerd dat het een mentale kwestie
is, dat het tussen de oren zit. Ter-
wijl het om een agressieve bacte-
rie gaat die gewrichten en zenuw-
weefsel aantast, die de zwakste de-
len van het lichaam aanvalt.”
Om de Kamerleden ervan te over-
tuigen dat het menens is, heeft ze
Lyme-patiënten gevraagd de frac-
ties in brieven hun persoonlijke
verhalen te vertellen. Verhalen
over wanhoop, woede en vooral
veel lijden. Er zijn zelfs gevallen
bekend van Lyme-slachtoffers die
kozen voor zelfdoding.
Uitdenbogerd zou graag zien dat
er meer voorlichting komt, zodat
meer mensen weten wat een teek-
beet kan aanrichten. GGD Hart
van Brabant werkt nu aan een in-
fo-pakket voor scholieren. Haar ei-
gen stichting gaf een boekje uit,
gericht op schoolkinderen: Waar-
om ik voor teken moet oppassen.

Layar

EINDHOVEN – De ziekte van Lyme
moet al duizenden jaren voorko-
men. Maar het was pas begin ja-
ren tachtig dat artsen in de Vere-
nigde Staten een link legden met
een specifieke bacterie, de borre-
lia, die wordt overgedragen door
de teek. Een nietig insect, beho-
rend tot de familie van de spinach-
tigen. Het diertje voedt zich met
bloed van zoogdieren. Het be-
springt een passant, boort een
gaatje in de huid en zuigt zich
vol. De drager voelt dat niet om-
dat de teek een pijnstillende stof
afgeeft.
Van de borreliabacterie is nog wei-
nig bekend. Feit is dat die vaak
niet met testen wordt herkend.
Als de ziekte al is uitgebroken,
komt behandeling vaak te laat. Of
het aan de opwarming van de aar-
de ligt is onduidelijk, maar feit is

dat de teek in Europa een opmars
maakt en dus ook steeds vaker in
Nederland voorkomt.
Mensen die professioneel buiten
werken, weten dat ze zich moe-
ten beschermen. Niet met korte
broek en open schoenen het bos
in, bijvoorbeeld. Sokken over de
broekspijpen trekken of laarzen

dragen. Armen bedekken. Maar
die voorzorgsmaatregelen zijn
niet algemeen ingeburgerd. Veel
mensen denken niet aan de risi-
co’s als ze bos of duin intrekken.
Op de lijst van ondertekenaars
van het burgerinitiatief van Ly-
me-slachtoffers staan dan ook
veel organisaties en instellingen
die zich richten op buitenactivitei-
ten. De Marathon Eindhoven, bij-
voorbeeld. Regionale vogelwerk-
groepen en de Vleermuizenwerk-
groep Noord-Brabant. Maar ook
de Golfvereniging Nederland en
veel medische centra, waaronder
het Catharina Ziekenhuis.
Zaterdag vragen patiënten wereld-
wijd aandacht voor de ziekte van
Lyme, in Nederland in Eindho-
ven. Op de Markt is van twee tot
zes uur een protestbijeenkomst,
en vanaf half acht een stilteloop.

PSV’er Ji-Sung Park stopt

door Simon Rood
e-mail: s.rood@ed.nl

EINDHOVEN – Het voortgezet onder-
wijs in Eindhoven Kempenland
gaat opnieuw bezwaar maken
tegen een landelijke bezuiniging
op onderwijs. Die bedreigt
volgens de scholen de begeleiding
van ‘zorgleerlingen’. Onder deze
noemer vallen kinderen met autis-
me, die deze regio in groten
getale kent.
Staatssecretaris Sander Dekker
(VVD) maakte deze week bekend
dat hij vasthoudt aan een korting
van in totaal 4,2 miljoen euro
voor de regio. „Daarmee bezuinig
je een hele school weg”, reageert

Martin van den Berg, voorzitter
van de samenwerkende scholen
in en rond Eindhoven. „Dat be-
drag komt neer op zo’n zeventig
voltijdsleerkrachten. Dan heb je
het over honderden leerlingen.”
Van den Berg zegt zich niet neer
te leggen bij het besluit. „Dekker
luistert niet naar onze argumen-
ten, evenmin als zijn voorganger.
Hij spreekt van iets meer leerlin-
gen met autisme, maar in onze
regio zijn er vijf keer meer dan in
de rest van het land. Een beetje
bezuinigen is wel mogelijk, door
onder meer efficiënter samenwer-
ken. Maar nu wordt de regio on-
evenredig hard geraakt. Wij roe-
pen de staatssecretaris op verder

onderzoek te doen. Als hij ons
niet gelooft, moet hij maar vast-
stellen om hoeveel leerlingen met
autisme het gaat.”
Morgen bespreken de scholen wel-
ke stappen ze ondernemen rich-
ting Den Haag. Het ministerie
voert per 1 augustus de Wet pas-
send onderwijs in, daardoor krij-
gen regio’s rijksgeld voor alle leer-
lingen. Er gaat geen geld meer

apart naar ‘zorgleerlingen.’ De
scholen bepalen de verdeling.
Bovendien bezuinigt het rijk ook.
Van den Berg verwacht dat die
over twee jaar duidelijk merkbaar
gaan worden.
Het kabinet wil dat leerlingen uit
het speciaal onderwijs vaker op-
genomen worden op reguliere
scholen. Een goed streven, erkent
Van den Berg. „Dat gaan wij ook
doen en er zijn al voorbeelden dat
het heel goed werkt. Misschien is
het zelfs beter dan aparte scholen
voor speciaal onderwijs. Het is
bovendien goedkoper. Maar de
bezuiniging van Dekker gaat te
ver. Die gaat ten koste van de kwa-
liteit van het onderwijs.”

Gezondheidsraad
suggereert dat het
een mentale
kwestie is, dat het
tussen de oren zit
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Diana Uitdenbogerd

Scholen in de regio
leggen zich niet neer bij
bezuiniging op extra geld
voor ‘zorgleerlingen’

Reis van Woodstock 1969 naar
Mysteryland 2014: bekijk de
speciale digitale productie.

Woodstock Mysteryland�

Vliegen

“

�

� Diana Uitdenbogerd in haar tuin in Geldrop, omringd met onderzoeken en publicaties over Lyme. Gisteren vertrok zij al naar Den Haag om vandaag op de
publieke tribune het debat aan te horen dat zij als initiatiefneemster van een burgerinitiatief met 71.556 handtekeningen afdwong. foto Jurriaan Balke

Nog weinig bekend over bacterie
borrelia die Lyme veroorzaakt

Bezwaar tegen ‘autismekorting’


