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Een 21-jarige Wageninger is op de
Stadsbrink in zijn woonplaats opge-
pakt omdat hij een mes en tien bol-
letjes heroïne in zijn auto had. Hij
werd in de nacht van donderdag
op vrijdag aangehouden bij een
routinecontrole, meldt de politie.

WAGENINGEN – De 95-jarige Wage-
ningen Universiteit reikt binnen-
kort drie eredoctoraten uit. Dat ge-
beurt tijdens de viering van de
dies, zoals de verjaardag in acade-
mische kringen wordt genoemd,
op 15 maart in de Aula. Die dag
reikt Martin Kropff (rector van
Wageningen Universiteit) drie
vooraanstaande onderzoekers een
eredoctoraat uit. De gelukkigen
zijn Graham Farquhar van de Au-
stralian National University, Ri-
chard Lenski van de Michigan Sta-
te University en Brian Staskawicz
van de University of California.

Farquhar (1947) heeft fundamen-
teel bijgedragen aan het begrijpen
van de rol van planten in koolstof-
en waterkringlopen en de metho-
dologie die daarvoor nodig is.
Lenski (1956) is grondlegger van
de studie van hoe evolutie realti-
me verloopt. Daartoe experimen-
teert hij met micro-organismen in
het laboratorium. Staskawicz
(1952) heeft een grote bijdrage gele-
verd aan de identificatie en het be-
grijpen van afweermechanismen
van planten tegen bacteriën. Zijn
werk is de basis van de moderne
duurzame resistentieveredeling.

VEENENDAAL – Supermarkt C1000
Huibers koopt acht woningen aan
het Panhuis in Veenendaal. De
helft van de aangekochte panden
wil de eigenaar gebruiken voor
een uitbreiding van zijn super-
markt aan het Prins Wil-
lem-Alexanderpark.
C1000 Huibers neemt de wonin-
gen aan het Panhuis (met huis-
nummers 67 tot en met 81) over
van de Veenendaalse Woningstich-
ting. Vier van deze panden wil de
supermarkteigenaar slopen om
plaats te maken voor nieuwbouw.
Huibers is nog bezig om de bouw-
plannen rond te maken. Het Vee-
nendaalse college van burgemees-

ter en wethouders geeft de C1000
toestemming om de woningen in
afwachting van de sloop te verhu-
ren op basis van de Leegstands-
wet.
De goed draaiende supermarkt,
die nu nog een oppervlakte heeft
van circa 1.300 vierkante meter,
wordt naar verwachting uitgebreid
met ruim 200 vierkante meter. Dit
is volgens het familiebedrijf nodig
om in de behoeften te kunnen
voorzien. „We gaan uitbreiden zo-
dat we onze bedrijfsvoering kun-
nen optimaliseren”, licht Huibers
senior toe. „We hopen de bouw-
plannen zo snel mogelijk rond te
hebben.”

C1000 koopt woningen
voor uitbreiding winkel

Z e is relatief anoniem in
Ede. Maar de vraag is
voor hoe lang, want Mar-
jolein Drent is hard be-

zig in haar woonomgeving onder
patiënten dezelfde status te krij-
gen die ze nationaal en in het bui-
tenland al jaren heeft. Professor
doctor Drent is een fenomeen op
het gebied van interstitiële (inge-
wikkelde) longziekten. Ze werd de-
ze maand voor de tweede achter-
eenvolgende keer door collega’s ge-
kozen tot beste longarts. Maar ook
patiënten lopen met haar weg. Ze
werkt sinds ruim een jaar in Zie-
kenhuis Gelderse Vallei.

Een patiënt zegt op internet: ‘Marjo-
lein Drent is een arts zoals er weinig
zijn’.
„Ik heb een heel leuk vak en ik
heb veel kunnen doen. Maar het
belangrijkste is: hoe kun je men-
sen op hun gemak stellen. Het
kost als arts niks meer om aardig
te zijn. In twee minuten kun je ie-
mand het gevoel geven dat je er
voor hem of haar bent. Dat is mijn
belangrijkste uitgangspunt. Al zeg
ik er bij: ik ben ook geen heilige.”

U bent betrokken bij de beweging
Passion for Care.
„We doen ons best de passie terug
te brengen bij dokters. Als je een
gesprek hebt met een arts, zit die
vaak vooral naar een monitor te
kijken en informatie in te tikken.
Ik heb het zelf ervaren toen ik met

mijn moeder bij een specialist
was. De arts kan er weinig aan
doen, hij is onderdeel van een sys-
teem. Maar het kost niet meer tijd
als je echt investeert in een ge-
sprek. Als je goed doorvraagt naar
iemands klachten, kun je veel on-
derzoek schrappen.”

Dat zou toch normaal moeten zijn?
„Ik zeg ook altijd: deze aanpak is
niet bijzonder. Natuurlijk, een ge-
compliceerd ziektebeeld past niet
zomaar in een gesprek van een
kwartier. Je hebt dus eigenlijk een
half uur nodig, maar dan draait de
arts onvoldoende productie. Je
spaart wel vervolgconsulten en
duur onderzoek uit, maar daar
wordt geen rekening mee gehou-
den.”

U werkt nu voor een regionaal zie-
kenhuis, maar uw patiënten komen
uit het hele land. Levert dat geen
spanning op?
„Ik heb achttien jaar in Maast-
tricht gewerkt en een expertisecen-
trum opgezet voor diffuse long-
ziekten. Dat is om politieke rede-
nen afgestoten omdat het te veel
geld zou kosten. Zorgverzekeraar
Menzis wilde dat de zorg voor de-
ze groep patiënten gewaarborgd
zou blijven. Daarom steunt ze de
voortzetting van de zorg voor deze
patiënten in Ede. De maatschap
longartsen in Ziekenhuis Gelderse

Vallei heeft haar nek voor mij uit-
gestoken. De politieke lijn in Ne-
derland is dat ingewikkelde zorg
in een academisch ziekenhuis
thuishoort. Toen ik naar Ede
kwam, wist ik dat de beleving zou
zijn: wat kom je hier doen. Maar
ik heb gekeken wat de mogelijkhe-
den zijn, ben alle vakgroepen
langs geweest. De radioloog bij-
voorbeeld, moet CT-scans interpre-
teren van patiënten met diffuse
longaandoeningen. Ik heb ervoor
gezorgd dat hij met vragen terecht
kan bij een top-radioloog in Leu-
ven, iemand uit mijn netwerk. Zo-
wel de radioloog als de patiënt pro-
fiteert daar van.”

Maar bent u nu duur of niet?
„De patiënten die naar mij wor-
den verwezen, hebben een inge-
wikkeld ziektebeeld. Dus is er
meer onderzoek nodig. Twee der-
de van hen komt uit de regio.
Voor de anderen doen we het als
volgt: de intake gaat per telefoon
en de onderzoeken vinden in hun
eigen ziekenhuis plaats. De kosten
komen dus niet op rekening van
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Som-
mige van de geneesmiddelen waar
deze patiënten uiteindelijk mee be-
handeld worden zijn kostbaar,
maar in lang niet alle gevallen is
dat noodzakelijk. Een zorgvuldige
analyse kan juist uitwijzen dat du-
re geneesmiddelen niet nodig zijn
en ertoe leiden dat we voor goed-
kopere alternatieven kiezen. Het is
dus maar wat je duur noemt: inves-
teren in zorg levert juist geld op,
dat is mijn stelling.”

U bent erg succesvol. Is er ook iets
waar u teleurgesteld over bent?
„Ik voelde me een enorme loser
dat ik de sluiting van het centrum
in Maastricht niet heb kunnen
voorkomen. Het is een cliché,
maar ik zeg nu wel: het opent nieu-
we deuren. Een academisch zieken-
huis is een slangenkuil. In Ede ben
ik voor niemand een bedreiging.
Ik heb hier veel meer lucht. Ook al
ben ik 57, ik ben nog lang niet uit-
geblust. En er is nog veel te doen:
op het terrein van diffuse longziek-
ten is nog heel veel onbekend.”

Drie eredoctoraten bij
Wageningen Universiteit

Man heeft mes en
heroïne in de auto

VEENENDAAL – Het aantal misdrij-
ven in Veenendaal is in 2012 fors
gedaald ten opzichte van een jaar
eerder. Met name op het gebied
van woninginbraken scoort de ge-
meente goed met een afname van
40 procent.
Dit blijkt uit een rapport van Bu-
reau Regionale Veiligheidsstrate-
gie. Cijfers tonen aan dat het aan-
tal misdrijven in de gehele regio
Utrecht met 5 procent is gedaald,
maar dat Veenendaal met 14 pro-
cent (van 3.673 naar 3.158) nog aan-
zienlijk beter scoort.
Op nagenoeg alle fronten neemt
de criminaliteit af in Veenendaal.
Zo is het aantal meldingen van au-
tokraken (29 procent), fietsdiefstal-
len (35 procent), vernielingen (13
procent) en geweldsdelicten (3 pro-
cent) lager dan in 2011. Alleen het

aantal winkeldiefstallen is geste-
gen, met 13 procent.
Met name de forse afname van het
aantal woninginbraken is opval-
lend, aangezien de gehele regio ge-
middeld een stijging van 5 procent
laat zien. Veenendaal schrijft dit
succes onder meer toe aan het ge-
zamenlijke woninginbrakenplan
met politie en woningcorporatie
Patrimonium. Als succesvolle ac-
ties noemt de gemeente Waaks
(alert zijn bij het uitlaten van een
hond), Burgernet en workshops.
Ook in de gemeente Rhenen zijn
de criminaliteitscijfers positief.
Het aantal misdrijven is gedaald
van 841 naar 823, wat neerkomt op
een afname van 2 procent. In te-
genstelling tot Veenendaal kampte
Rhenen het afgelopen jaar met
een stijging van het aantal woning-
inbraken (25 procent). Ook het
aantal geweldsdelicten en fietsdief-
stallen is toegenomen. De gemeen-
te boekt wel progressie als het gaat
om autokraken, vernielingen en
bedrijfsinbraken.
In Renswoude is het aantal mis-
drijven (149) exact gelijk gebleven.
In de gemeente is in 2012 meer ge-
weld gebruikt, maar zijn minder
woninginbraken gepleegd.

Marjolein Drent vindt
nieuwe adem in Ede

Forse daling
criminaliteit
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� Marjolein Drent (1955) is geboren
in Bennekom, waar ze nog altijd
woont. Ze studeerde fysiotherapie
in Arnhem en medicijnen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.

� Ze werkte tussen 1994 en 2012
voor het Medisch Centrum van de
Universiteit van Maastricht. Sinds
2005 is ze hoogleraar Interstitiële
Longziekten aan die universiteit.

� Drent werd vorig jaar in Ierland uit-
geroepen tot winnaar van de
World Sarcoidosis Person of the
Year Award. Zowel in 2011 als in
2012 kozen collega-specialisten
haar tot longarts van het jaar.
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www.zeelandchaletverhuur.nl

Genieten aan de Zeeuwse kust...
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Of ga naar dg.nl/service

Marjolein Drent uit Benne-
kom veroverde de wereld als
expert in diffuse longziek-
ten. Nu profiteren patiënten
en vakgenoten in de Vallei
van haar kennis.
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Marjolein Drent

� Aantal misdrijven in Veenen-
daal fors gedaald in 2012.

� Vooral op het gebied van wo-
ninginbraken scoort Veenen-
daal goed.

� Rhenen boekt lichte progres-
sie, cijfers in Renswoude in
evenwicht.
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