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Organisatie HappyJMA stapt
morgenmiddag naakt op de fiets
in het centrum van Wageningen,
om zo te protesteren tegen milieuvervuiling. Maar mag dat zomaar?
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Blootlopen is toch strafbaar?
Ja, in zijn algemeenheid wel.
Het valt onder ‘schennis van de
eerbaarheid’, dat valt onder artikel
239 van het Wetboek van Strafrecht. Die zegt dit over naakt in
het openbaar: ‘Met gevangenisstraf
van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie
wordt gestraft schennis van de eerbaarheid: 1) op of aan een plaats,
voor het openbaar verkeer bestemd; 2) op een andere dan onder 1) bedoelde openbare plaats,
toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar; 3)
op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is. Kortom,
als je naakt bent waar een ander
zonder dat hij erom gevraagd
heeft geconfronteerd kan worden
met naakt, is dat strafbaar.
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WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS

vragen over blootfietsen

De naaktfietsers in Wageningen
worden zondag dus opgepakt?
Nee. Er zijn namelijk wel ontheffingen mogelijk, bijvoorbeeld als
het naakt-zijn onderdeel is van
een demonstratie. Voor een demonstratie moet je een vergun-

Uit studies blijkt dat televisie kijken een goeie afleiding is
bij pijn. Op de vernieuwde prikpoli van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis gaat dus Kabouter Plop aan, of MTV.

door Margreet Terpstra

ning aanvragen bij de gemeente,
waarbij je moet aangeven dat er
naakt geprotesteerd zal worden; je
kunt dus niet op het laatste moment bedenken om in Adams- en
Evakostuum te gaan demonstreren. Wageningen heeft de vergunning verleend, dus treedt de politie in principe niet op.
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Wanneer wordt wel opgetreden?
Als deelnemers uit de groep
zich provocerend gedragen. Bijvoorbeeld: een demonstrant uit de
groep gaat pontificaal voor een
raam staan.
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Beslist de gemeente zelf of een
vergunning verleend wordt?
Normaal gesproken wint een gemeente daarbij advies in bij de politie over de risico’s voor de openbare orde.
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Moet een gemeente altijd vergunning verlenen voor een dergelijke
demonstratie?
Nee. Er is wel een recht op demonstratie, maar de gemeente moet de
belangen afwegen tussen de groep
die ergens aandacht voor vraagt en
wat ze met haar gedrag oproept.
Het is voorstelbaar dat in een progressieve gemeente als Wageningen daar anders op gereageerd
wordt dan in een behoudender gemeente als Ede, en dat de gemeente daar ook in de afweging rekening mee houdt.

Leeuw handelt in bloemen

Aanwezigen keken wel wat vreemd op toen op de bloemenveiling van Plantion plotseling een oranje leeuw binnenwandelde en plaatsnam op de tribunes. Het bleek de Edese bloemenverkoper Gert van den Born te zijn, altijd
in voor een grap.
foto Jan Elsenaar

Feliciteren per sms

Televisie is de beste
De prikpoli in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
(WKZ) in Utrecht is verbouwd en bijna twee keer
zo groot geworden. En er is
nu digitaal vermaak.
door Daniëlle Zevulun

E

en grote naald in je arm
of vinger, wie wordt
daar nou vrolijk van?
Kinderen komen niet
voor hun lol om bloed
te prikken, dat begrijpen de medewerkers van de prikpoli in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
in Utrecht wel.
Nu is het even rustig, vanwege het
WK-voetbal waarschijnlijk, maar
vaak is het in de poli een drukte
van belang, vertelt afdelingshoofd
Wouter van Solinge van de prikpoli die na een verbouwing bijna
twee keer zo groot is geworden.
Prikken kost soms moeite.
„Sommige kinderen willen niet geprikt worden en zijn ongelooflijk
sterk”, zegt hij. „Dan moeten er
wel drie medewerkers aan te pas
komen om het kind te prikken.”
Bij de prikpoli wordt daarom alles
uit de kast gehaald om kinderen
zich thuis te laten voelen. Waar
vroeger de wacht- en prikkamers
opgevrolijkt werden met posters
aan de muur, speelgoed, en knuffelbeestjes in de borstzakken van
ziekenhuismedewerkers, wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven
aan digitaal vermaak.
„Uit studies is gebleken dat afleiding in de vorm van televisie als
beste pijnstiller werkt. Daarom
zijn wij overgegaan tot infotainment in de prikkamers”, legt klinisch chemicus Karen de Vooght
de aanwezigheid van de toestellen
uit.
Kinderen kunnen via een scherm
informatie opvragen over het ziekenhuis, spelletjes spelen en televi-

gelderlander.nl/geslaagd
Overzicht alle geslaagden

sieprogramma’s bekijken. Tijdens
het bloed prikken zijn de televisieprogramma’s de beste aandachtafleiders. Er is voor ieder wat wils:
Kabouter Plop voor de kleintjes,
en MTV voor de tieners.
„Sommige kinderen willen de prik-

films
»

EDE
Is uw zoon, kleindochter, nichtje of buurjongen geslaagd?
Stuur hem of haar een felicitatie via De Gelderlander! Sms
GESLAAGD <spatie> uw felicitatie (u betaalt 40 cent bovenop uw eigen sms-kosten) naar
2121.
Uw bericht vindt u komende
dinsdag terug in onze speciale
krant met onder meer interviews, foto’s en de namen van
alle geslaagden uit ons verspreidingsgebied. Een overzicht van
alle geslaagden vindt u in de
loop van de dag ook terug op
onze website.

‘Sommige kinderen willen
niet eens meer weg
wanneer zij klaar zijn’

kamer niet eens meer verlaten
wanneer zij klaar zijn, omdat ze zo
graag het filmpje willen afkijken”,
vertelt Loes van der Horst, toeziend analist van de prikpoli.
Zo ook de 8-jarige Teun Borrenbergs uit Brabant. Teun droogt
zijn tranen terwijl hij naar de tekenfilm Totally Spies in de prikkamer kijkt. „Dit kijk ik thuis ook altijd”, vertelt Teun, hoorbaar opgelucht dat het prikken voorbij is.
Voor hem is televisie kijken tijdens het bloed prikken echter helemaal niets nieuws. De vader van

»

CineMec
Laan der Verenigde Naties 150 ☎ 0900-3210321
»

Alice In Wonderland NL 3D (9) zo

13:30

Alice In Wonderland OV 3D (9) za
19:00, 19:15 zo 19:00, 19:15
» De gelukkige huisvrouw (12) za 20:15
»

zo 16:15, 20:15
» Hoe tem je een draak NL (6) zo 13:30
» Killers (16) za 18:15, 22:15 zo 18:15, 22:15
» Letters to Juliet (Al) za 18:15, 22:15 zo

Robin Hood (12) za 21:00 zo 15:30, 21:00
Sex and the City 2 () za 18:45, 21:15 zo

15:00, 18:45, 21:15

She’s Out of My League (12) za 18:45,
zo 18:45
» StreetDance 3D (6) za 19:00 zo 15:45,
»

14:00

21:45

19:00
»

The A-Team (12) za 19:30, 22:00 zo 15:15,

19:30, 22:00
»

The Back-up Plan (Al) za 18:15, 20:15 zo

18:15, 20:15
»
»

The Ghost Writer (9) za 21:30 zo 21:30
Wickie de Viking NL (6) zo 14:15

(12) za 19:00

zo 21:15
Robin Hood (12) za 16:15, 21:30 zo 21:15
» Sex and the City 2 () za 18:45, 21:15 zo
»

16:00, 18:30
»

Mao’s Last Dancer (12) za 20:15 zo 20:15
» Nanny McPhee 2: De vonken vliegen
eraf! (6) zo 13:45
» Oceans (12) zo 13:15
» Ondine (12) za 21:30 zo 21:30
» Opera () zo 14:30
» Planet 51 NL (Al) zo 14:15
» Prince of Persia: The Sands of Time
»

zo 16:00, 22:15

WAGENINGEN
Filmhuis Movie W

»

Teza (12) za 20:30 zo 20:30
Heerenstraattheater

Molenstraat 1B ☎ 0317-414029
»
»

Baarìa (12) za 15:45, 18:30 zo 21:00
De gelukkige huisvrouw (12) za 16:15

Wickie de Viking NL (6) za 13:45 zo

13:45

Yo, también (12) za 21:15 zo 18:45

OOSTERBEEK

Lawickse Allee 13 ☎ 0317-484809
»

The Ghost Writer (9) za 13:45 zo 16:00,

18:45

»

16:15, 18:15, 22:15

(12) za 19:15, 22:15

Hoe tem je een draak 3D NL (6) za
zo 14:00, 16:15
» Iep! (Al) zo 14:00
» Prince of Persia: The Sands of Time
»

Filmhuis Oosterbeek
Weverstraat 85 ☎ 06 53371102
»

An Education (Al) zo 20:00
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‘Sommige kinderen willen de prikkamer
niet eens meer verlaten wanneer zij
klaar zijn’

‘Dan moeten er wel drie medewerkers
aan te pas komen om het kind te
prikken’

Loes van der Horst, toeziend analist van de prikpoli

Wouter Solinge, afdelingshoofd van de prikpoli

pijnstiller

Prikpoli

WUR Eerst aan voorwaarden voldoen

Larenstein:
Nog geen fusie

䢇 In de prikpoli van het Wilhelmina

Kinderziekenhuis (WKZ) komen dagelijks 85 tot 100 patiënten om
bloed te prikken.
䢇 Circa 100 naalden worden er per
dag verbruikt.
䢇 De patiënten zijn voornamelijk kinderen, maar kunnen ook volwassenen of moeders met hun nog ongeboren baby’s zijn.
䢇 In de prikpoli kan op alle ziektes
en virussen worden geprikt die via
bloed kunnen worden onderzocht.
Ook voor genetische onderzoeken
kunnen patiënten hier terecht.
䢇 Zowel ernstig zieke kinderen als
kinderen met lichtere kwaaltjes
worden hier geprikt. De patiënten
worden gescheiden in de wachtkamer. Ernstig zieke kinderen worden
zo voor infecties geweerd, zoals
griepvirussen.

prikken is een paar jaar geleden al
toegenomen door de introductie
van zogenaamde hotpacks. Deze
handwarmertjes worden opgewarmd in de magnetron, en zorgen voor een betere doorbloeding
en minder pijn bij het prikken in
de vinger. Het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie,
waar de prikpoli onderdeel van is,
heeft voor deze hotpacks de Publieksprijs Klinische Chemie 2007
in de wacht gesleept.
Nu is de vaatimager in ontwikkeling, een apparaat dat bloedvaten
in beeld brengt door middel van
infraroodlicht. „Vooral voor kleine
kinderen met veel babyvet of spastische kinderen, biedt de vaatimager uitkomst. Het is handig als we
de bloedvaten goed kunnen zien,
en makkelijker in één keer raak
kunnen prikken”, legt afdelingsMet een digitaal scherm en speelgoed is wachten op een prik veel fijner.
foto Ruben Jorksveld hoofd Wouter van Solinge uit. Het
apparaat wordt eind dit jaar op de
markt gebracht.
Teun legt uit: „In het Radboudzie- nog wel het vervelendste onderdeel van bloed laten prikken. Daar- De prikpoli van het WKZ streeft
kenhuis in Nijmegen hanteren ze
naar zo vriendelijk mogelijke prikom zijn de nieuwe geluidsdichte
precies hetzelfde systeem.”
methoden voor patiënten, en met
prikcabines zo fijn. Zo kunnen de
Hoewel infotainment dus niet gename kinderen. Wouter van Solinkinderen in de wachtkamer ongeheel nieuw is in ziekenhuizen,
stoord spelen, zonder bang en afge- ge zegt te werken naar een toewordt het effect ervan in de prikkomst waarin minder ingrijpende
leid te worden door gehuil vanuit
poli van het WKZ goed gemerkt.
methoden worden gehanteerd om
de prikkamers.”
De gemiddelde priktijden zijn teachter ziektes te komen. „In de toeNaast digitale innovatie in de verrug gedrongen naar een kwartier,
komst hebben we nog maar één
nieuwde prikkamers, wordt ook
waardoor ook de wachttijd verklein druppeltje bloed nodig om
de methode van prikken verder
kort is. Loes van der Horst vertelt:
medisch onderzoek te doen.”
ontwikkeld. De kwaliteit van het
„Wachten in de wachtkamers is

Hbo-opleiding in Wageningen
en Velp stemt nog niet in met
fusie met Van Hall-instituut.
䢇 Ook Van Hall-instituut nog
niet akkoord.
䢇 College van bestuur WUR
stuurt aan op volledige fusie
per 1 september.
䢇

WAGENINGEN/VELP – Hogeschool
Larenstein stemt nog niet in met
een fusie met het Van Hall Instituut in Leeuwarden. De hbo-opleiding, met vestigingen in Velp en
Wageningen, vindt dat er eerst
nog aan een aantal voorwaarden
moet worden voldaan.
Voorzitter Dennis de Jager van de
medezeggenschapsraad van Larenstein heeft dat gisteren in een brief
meegedeeld aan voorzitter Aalt
Dijkhuizen van het college van bestuur van Wageningen Universiteit en Research Center (WUR).
Ook het Van Hall Instituut vindt
dat er nog een aantal tegenstellingen uit de weg moeten worden geruimd voordat er gefuseerd kan
worden.
Larenstein en het Van Hall Instituut maken beide deel uit van

WUR. De beide hogescholen vormen binnen WUR aparte eenheden. Het college van bestuur van
WUR stuurt aan op een volledige
fusie per 1 september. Enerzijds
omdat door een wetswijziging
twee hogescholen niet door hetzelfde bestuur geleid mogen worden, anderzijds omdat WUR
vindt dat samenstelting veel efficiëntievoordelen biedt..
De afgelopen weken hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen
het college van bestuur van WUR
en de beide medezeggenschapsraden. De Jager noemt de gesprekken ‘constructief’. Toch is er nog
een aantal pijnpunten over. „Een
van de belangrijkste voorwaarden
voor ons is dat de gefuseerde hogeschool een sterk, eigen college van
bestuur krijgt. Nu bestaat ons college van bestuur uit dezelfde personen als dat van WUR. Dat vinden
we niet langer wenselijk.”
Ook noemt De Jager het van belang dat de nieuwe hogeschool
drie sterke vestigingen krijgt met
flinke bevoegdheden. Hij sluit
geenszins uit dat beide partijen elkaar voor 1 september vinden. „Ik
schat de kans dat de fusie er komt
op fiftyfifty.”

Geen oranjegips in Tiel
TIEL – Wie vandaag zijn been

breekt hoeft in het Tielse ziekenhuis Rivierenland niet te rekenen
op oranjegips.
De gipskamer heeft besloten tijdens het wereldkampioenschap
voetbal geen gips in te slaan dat dezelfde kleur heeft als de shirts van
het Nederlands Elftal. ,,Dat deden
we twee jaar geleden tijdens het
Europees Kampioenschap wel”,
blikt bestuurssecretaresse Hanny
van Driel terug. ,,En vervolgens

werd het Nederlands team uitgeschakeld. Vanaf dat moment hadden we een overschot aan oranjegips, waar toen geen vraag meer
naar was. Dat was zonde, want
gips is maar een paar weken houdbaar. Vandaar dat we dit jaar besloten hebben geen oranjegips meer
in te slaan.” Dit besluit is opmerkelijk, aangezien deze week bekend
werd dat in de ziekenhuizen van
Ede en Arnhem een dringend tekort dreigt aan oranjegips.
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Renkums viertal
in Tanzania voor
klim Kilimanjaro
RENKUM – De Kilimanjaro-beklim-

mers Jan en Grieta Eshuis uit Renkum en Derk en Marion de
Boer-van der Kolk uit Heelsum
zijn in Tanzania aangekomen. Ze
beginnen dinsdag 22 juni aan de
beklimming van de hoogste berg
van Afrika.
Ze doen dat om geld bijeen te halen voor de bouw van een dokterswoning bij het medisch centrum
in het Tanzaniaanse dorp Mdawi,
aan de voet van de Kilimanjaro.
Inmiddels hebben de vier 4231,72
euro opgehaald voor dat doel. Er is
nog 1500 euro nodig. Storten kan
op giro 40.000 van Wilde Ganzen
ovv Children of Kilimanjaro.
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