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Vrijdag stakingsmanifestatie op Stadhuisplein in Eindhoven

Veel basisscholen staken
De estafettestaking in het
basisonderwijs bereikt vrijdag deze
regio. Veel scholen geven er gehoor aan
en sluiten hun deuren.
Twan Linders
t.linders@ed.nl
Eindhoven/Helmond

Een groot deel van de basisscholen
in de regio’s Eindhoven en Helmond sluit vrijdag de deuren. Na
het noorden en het midden van het
land wordt de estafettestaking in
het basisonderwijs die dag voortgezet in Noord-Brabant en Limburg. Op het Stadhuisplein in Eindhoven houdt het PO-front (waarin

werkgevers, werknemers en vakbonden verenigd zijn) om 10.00 uur
een stakingsmanifestatie.
Na twee eerdere stakingen in oktober en december blijkt de bereidheid om nogmaals het werk neer te
leggen bij veel leerkrachten in de
regio onverminderd groot. Het primair onderwijs wil 1,4 miljard euro
erbij om salarissen te verhogen en
de werkdruk te verlagen. Het kabinet heeft inmiddels de helft van dat
bedrag beschikbaar gesteld. Ook

Luchtigheid
en vrolijkheid
Clown Fie uit Geldrop
laat kinderen met
autisme lachen
Regio 2-3

heeft onderwijsminister Arie Slob
gehoor gegeven aan de roep van de
sector om geld eerder ter beschikking van scholen te stellen. „We
zijn blij met de signalen die Slob
geeft, maar als het gaat om een eerlijk salaris is het nog maar een pleister op de wonde”, zegt bestuursvoorzitter Wim Klaassen van Eenbes Basisonderwijs in Geldrop.
Veel besturen geven aan dat al
hun scholen vrijdag dicht zijn.
Maar dat geldt niet overal. Bij QliQ
Primair Onderwijs in Helmond en
SALTO in Eindhoven wisselt het
aantal stakers sterk per school. En
bij SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra) met
drie scholen in Eindhoven en Helmond staakt slechts twintig procent van de leerkrachten, zegt be-

stuursvoorzitter Hilbert de Vries.
„Onze leerlingen zijn erg uit hun
ritme als ze een dag extra thuis zijn.
Veel van onze leerkrachten vinden
het ingewikkeld om ouders op te
zadelen met onze problematiek.”
In de meeste gevallen krijgen leraren de stakingsdag doorbetaald.
SSOE en Prodas, met scholen in
Deurne, Asten en Someren, deden
dat de vorige twee stakingsdagen

De bereidheid
om het werk neer
te leggen is
wederom groot

wel, maar deze keer niet. „Het geld
wordt apart gelegd voor het verlagen van de werkdruk of het inhalen
van lestijd”, vertelt Jacqueline Ketelaar van Prodas. Volgens haar is er
bij een deel van de leerkrachten begrip voor. „Zij zeggen: ‘We hebben
al twee keer doorbetaald gekregen’.” Ook SALTO betaalt niet door
en investeert dat geld in het onderwijs.
Naast de centrale bijeenkomst in
Eindhoven en het inhalen van achterstallig werk vullen leerkrachten
de stakingsdag in met ludieke acties
om aandacht voor hun zaak te vragen. En een aantal bestuurders gaat
met schoolteams om de tafel om
ideeën uit te wisselen over hoe de
werkdruk het best verlaagd kan
worden als het geld er eenmaal is.

En verder...
Nieuwe
kantoren
Bedrijfsmakelaars
willen dat er weer
gebouwd wordt
Regio 2

Boerderij in
de buurt
Theaterstuk over
frictie en leegstand
op het platteland
Regio 7

‘Met Mary-Ann
is het altijd wat’
D66 staat in
Eindhoven buitenspel,
maar waarom?
Regio 3

Naar Moskou
voor behandeling
Tanja Berkx: ‘MS begint het
moederschap van me af te nemen’
Regio 4-5
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MULTIPLE SCLEROSE onderzoek

Onderzoek
naar MStherapie
Nederlandse MS-patiënten hoeven straks
waarschijnlijk niet meer voor stamceltherapie
naar het verre buitenland.
Anneke Liebrand
a.liebrand@ed.nl
Eindhoven

Mensen met MS (Multiple Sclerose) kunnen over een tijd waarschijnlijk ook in Nederland terecht
voor stamceltherapie. Het ziet er
naar uit dat een Kamermeerderheid het initiatief steunt om een
wetenschappelijk onderzoek op te
starten naar deze behandelwijze bij
MS. ,,Dat onderzoek komt er zeker”,
is voorzitter Jan van Amstel van de
MS Vereniging stellig. ,,Het is toch
van de zotte dat mensen hiervoor
naar het buitenland moeten?”
Het zogenaamde ‘stamceltoerisme’ kwam twee jaar geleden op
gang nadat Boaz Spermon op tv bij
RTL Late Night vertelde over zijn
succesvolle behandeling in Zweden. Sindsdien zochten naar schatting zo’n zestig Nederlanders met
MS hun heil in privéklinieken in
het buitenland. Mexico en Rusland
zijn daarbij populair. Een traject
kost al snel 60.000 euro, maar
wordt in ons land niet uitgevoerd
en vergoed bij mensen met MS.
De behandelwijze laat in het buitenland goede resultaten zien. Met
name bij een specifieke groep mensen tot 35 jaar oud, die maximaal

‘Stamceltoerisme’
kwam op gang na een
uitzending van RTL
Late Night

vijf jaar lijden aan een agressieve
vorm van Relapsing Remitting MS
(RRMS) zijn de cijfers hoopgevend.
,,Bij zeventig procent wordt de teruggang gestopt, bij veertig procent
is zelfs sprake van herstel van functies”, zegt Van Amstel. Het aantal
Nederlanders in deze categorie
wordt geschat op enkele tientallen.

Proefpersonen
Een van de Nederlandse MS-centra
zal het beoogde onderzoek uitvoeren. Daarvoor worden twintig
proefpersonen geselecteerd. De
helft ondergaat stamceltherapie, de
andere helft krijgt medicijnen. Dit
moet uiteindelijk de weg vrij maken voor behandeling en vergoeding in Nederland. In totaal kost het
project twee miljoen euro. Een
groot deel is al bijeengebracht. Een
brief naar de minister van Volksgezondheid, met het verzoek om de
nog ontbrekende zeven ton financiering te krijgen, is in samenspraak
met de Tweede Kamer in de maak.
Van Amstel ziet de stap richting
het onderzoek als een doorbraak.
Tegelijkertijd beseft hij ook dat het
voor mensen die nu een MS-diagnose hebben voorlopig geen soelaas biedt. Het duurt zeker enkele
jaren voordat het onderzoek is afgerond en behandeling en vergoeding
in Nederland een feit zijn. Die tijd
hebben de meesten niet. ,,We hebben als MS Vereniging liever niet
dat mensen naar het buitenland
gaan voor een behandeling, maar
we begrijpen het wel.”

 Tanja

Berkx uit Valkenswaard met haar kinderen Jorden en Liz. Foto kees martens/FotomeulenhoF

‘Acne kan soms
Veertig jaar geleden begon
Loes Oud met behandeling van
acne. Nu draagt ze het stokje
over aan haar schoondochter
Olga Karssen.
Arnold Mandemaker
a.mandemaker@ed.nl
Veldhoven

,,Acne is stil, diep verdriet. Het
leidt tot eenzaamheid: mensen
willen nergens meer naar toe.
Het levensgeluk hangt ervan af.”
Dat zegt Loes Oud (69), die precies veertig jaar geleden het
enige acne-instituut van Nederland begon, Vital in Veldhoven.
Vandaag wordt dat gevierd met
een receptie en een bezoek van
de Veldhovense burgemeester.

Schoondochter Olga Karssen
(38), die sinds begin dit jaar de
dagelijkse zakelijke leiding van
Vital in handen heeft, toont een
foto van een cliënte uit Friesland
om dit te onderstrepen. Een
vrouw van in de dertig met een
heftige vorm van acne, rosacea.
Haar gezicht is één vuurrood,
ruw masker geworden. Een
tweede foto is genomen na de
behandeling: de vlekken zijn
vrijwel helemaal weg.
,,Ik spreek altijd met nieuwe
cliënten. Waar ze vandaan komen, wat ze doen”, zegt Loes.
,,Een vrouw vertelde mij dat ze
bij een telefooninlichtingendienst werkte. ‘Wat leuk’, zei ik.
Waarop ze begon te huilen. Want
ze wilde eigenlijk in de zorg wer-
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Tanja heeft MS, maar wil
ook gewoon moeder zijn
Tanja Berkx (35) uit Valkenswaard wil niet langer lijdzaam
toezien hoe de ziekte MS
steeds meer van haar afpakt.
Via de stichting ‘Mama met MS’
hoopt ze voldoende geld bij elkaar te krijgen voor een peperdure behandeling in Moskou.
Die is niet zonder risico.
Anneke Liebrand
a.liebrand@ed.nl
Valkenswaard

ij binnenkomst wordt
het al snel duidelijk: hier
woont geen doorsnee
jong gezin. Rechts naast
de voordeur hangt een traplift, in
het voorportaal staan twee rolstoelen. Al die extra hulpmiddelen in huis ondersteunen Tanja
Berkx als het nodig is. De ene dag
kan ze redelijk vooruit, op andere
momenten heeft ze nauwelijks
energie. Zelfs een WhatsAppbe-

B

De angst voor wat de
MS aanricht, is voor
mij nu groter dan de
angst voor zo’n
behandeling
richt tikken of een serie kijken op
Netflix vergt dan al te veel.
De 35-jarige moeder van Jorden
(5) en Liz (2) heeft Multiple Sclerose, MS. De ongeneeslijke ziekte
tast haar zenuwstelsel aan. Dat
proces verloopt snel, veel sneller
dan de artsen vier jaar geleden
voorspelden toen ze de ziekte bij
haar ontdekten. Beetje bij beetje
wordt haar wereld kleiner. Ze is
inmiddels volledig arbeidsongeschikt verklaard. Haar kinderen
van school ophalen, 400 meter
heen en 400 meter terug, doet ze
met de auto of de scootmobiel. Te
voet kost te veel kracht. Op goede
dagen loopt ze thuis met spalken

die haar voeten en onderbenen
ondersteunen. Elke zomer en elke
winter valt ze steeds vaker terug
op haar rolstoel. Hulpmoeder zijn
op school? Vraagt te veel energie.
Haar opgewekte aard houdt
haar optimistisch. Via haar eigen
blog op internet steekt ze lotgenoten een hart onder de riem. En
ze kan nog steeds blij worden van
de mooie momenten met haar
kinderen. Zoals dat ziekenhuisbezoekje laatst met Jorden. ,,Dan
gooi ik mijn inklapbare rolstoel in
m’n Twingo en rijden we daar
met z’n tweetjes heen. Ik geniet
er van als we door de gang van
het ziekenhuis tegen elkaar een
sprintje trekken.” Soms ziet ze
zelf niet meer hoeveel ze al heeft
ingeleverd, vindt haar moeder.
,,Die zegt: ‘je verlegt je grens
steeds, jij ziet niet meer hoe erg
het al behelpen is’.”
Tanja’s grootste vrees is dat ze
zover achteruit gaat dat ze binnenkort niet meer voor Jorden en
Liz kan zorgen. Om dat voor te
zijn, wil ze naar het buitenland
voor een stamceltransplantatie.
Die zware en kostbare behandeling wordt in Nederland niet uitgevoerd en ook niet vergoed voor
patiënten met MS. Voor Tanja is
de behandeling haar enige kans
om de aftakeling een halt toe te
roepen. ,,De medicijnen in Nederland remmen de ziekte alleen.
Door deze behandeling stopt het
proces ook echt.”
De Valkenswaardse staat in
Mexico en Moskou op een wachtlijst. Het ziet er naar uit dat ze in
oktober in de Russische hoofdstad aan de beurt kan zijn. Het
prijskaartje bedraagt alles bij elkaar 70.000 euro. Om dat geld bijeen te krijgen heeft ze samen met
haar man Simon van Wijk de
stichting ‘Mama met MS’ opgezet.
De teller van de inzamelingsactie
staat inmiddels op 18.000 euro. Ze
hoopt dat een benefietconcert in
Maasbracht, de plaats waar ze opgroeide, eind deze maand nog

wat geld in het laatje brengt voor
de stichting.
De intensieve behandeling in
het buitenland duurt ongeveer
een maand. Tanja behoort op basis van haar medisch cv tot de
specifieke groep MS-patiënten
waarbij zeer goede resultaten zijn
behaald. Transplantatie van haar
eigen stamcellen moet leiden tot
een volledige reset van haar immuunsysteem. Door een korte
chemokuur zullen haar haren
uitvallen, na de transplantatie
moet ze meer dan een week in
quarantaine. Ook daarna ligt de
kans op infecties of een longontsteking op de loer. Om haar verzwakte lijft zoveel mogelijk te beschermen mag ze na thuiskomst
drie maanden niet naar buiten.
Vriendjes en vriendinnetjes van
Jorden en Liz kunnen in die tijd
ook niet komen spelen.
Tanja is zich bewust van de risico’s. ,,Het is eigenlijk doodeng.

Als straks de
kinderen uít de luiers
zijn en ik ín de luiers
ga... dat is een grens
die ik niet over wil
Maar de angst voor wat de MS
aanricht, is voor mij nu groter dan
de angst voor zo’n behandeling.
De enige garantie die ik nu heb, is
dat ik verder achteruit ga. Ik weet
alleen niet hoe snel. Ik ben een
positief persoon, maar als straks
de kinderen uít de luiers zijn en
ik ín de luiers ga... dat is een grens
die ik niet over wil. De ziekte begint het moederschap van me af
te nemen. Dit is niet wat ik voor
mijn kinderen in gedachten had.
Als ik die behandeling niet doe,
dan ben ik er over vijf jaar zo
slecht aan toe dat ik het misschien allemaal niet meer de
moeite waard vind.”

leiden tot eenzaamheid’
ken. ‘Maar ik kan me met deze
puistenkop toch niet over een patiënt buigen’.”
Oud begon de kliniek in haar
eigen huis. Ze bouwde een slaapkamer om tot behandelruimte.
Later liet ze een verdieping op
haar huis zetten voor nog eens
zes plaatsen. ,,Maar ik had ook
mijn twee zoons in huis. Het was
tijd om het huis uit te gaan.”
Ze verhuisde naar een pand aan
de Provincialeweg in Veldhoven.
Later kocht ze een oude speelgoedzaak annex vuurwerkopslag
aan de overkant van de weg. Daar
is Vital nog altijd gevestigd.
Ongeveer een derde van de
cliënten komt uit deze regio, de
rest uit alle delen van Nederland
en uit omliggende landen. Zij

 Loes Oud en schoondochter
Olga Karssen. FOTO RENÉ MANDERS

hebben vele, verre ritten over
voor de behandeling die zes weken vergt.
De kliniek behandelt circa 150
cliënten per week. Een kuur kost

rond de 1200 euro. Zorgverzekeraars vergoeden een deel daarvan
in aanvullende pakketten. Bij de
kliniek werken tien acne-behandelaars, allen vrouw. 45 procent
van de clientèle is man.
Het lijstje vips op de cliëntenlijst groeit gestaag. Wielrenster
Marianne Vos bijvoorbeeld, die
na de behandeling in deze krant
vertelde dat ze ‘er nu krachtiger
bij staat’. ,,Maar vips krijgen hier
geen voorkeursbehandeling”, benadrukt Oud. Ze heeft de dagelijkse leiding van Vital aan haar
schoondochter overgedragen.
Haar nieuwe hoofdtaak is oma
zijn voor kleinzoon Lars, het
zoontje van Olga. Het tweede
kleinkind wordt deze zomer verwacht.

Heeft weduwe
witgewassen?
De weduwe van de in 2014 geliquideerde Steve Thompson
stond gisteren voor de rechter
vanwege witwassen.
Max Steenberghe
m.steenberghe@ed.nl
Den Bosch

De weduwe van Steve Tompson
heeft het, drie jaar na de moord op
haar man, zwaar genoeg. Advocaat
Jan-Hein Kuijpers vindt het
daarom ‘bijna van de gekke’ dat ze
nu nog een forse werkstraf zou
moeten krijgen omdat haar man bij
leven rommelde met financiën binnen een bedrijf op haar naam.
Tompson zou, met de eveneens
geliquideerde Tommy van den
Burg, in hennep en harddrugs zitten en was aspirant-lid van motorbende Satudarah. In oktober 2014
werd hij gevonden in het kanaal
van Overpelt. Hij was doodgeschoten. De moord is nooit opgelost.
Voor zijn dood deed de politie regelmatig onderzoek naar de handel
en wandel van Thompson. Het oog
van de politie viel daarbij een paar
maanden voor de moord op vreemde zaken in de administratie van
zijn logistiek bedrijfje. Ten eerste
bleek het niet van hem, maar van
zijn partner. In de praktijk was dat

een wassen neus, zei de Eindhovense gisteren in de rechtbank. ,,Ik
weet nergens van, niet van auto’s,
niet van transport.” Ze deed eigenlijk niks in de zaak. Alleen als
Tompson dat vroeg, boekte ze iets
in of maakte ze een factuurtje. Betalingen, planning, klantencontact
of personeelsaansturing, daar wist
ze niks van.
En dus was haar ook niets bekend
van een vreemde lening van Tompson senior, die in de boeken opdook. Vader Thompson weet van
niets, zegt hij. Het geld ging kort
daarop naar de handel van Tompson: Steve had ergens een koeltruck
gekocht en verpatste die met flinke
winst aan het logistiekbedrijfje. Het
geld werd zo witgewassen, vindt de
officier van justitie. Daar is de weduwe, als bestuurder, verantwoordelijk voor. En dat geldt ook voor
wat valse facturen die justitie tegenkwam. De officier eiste 180 uur
werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.
Volgens advocaat Kuijpers is het
echter zo klaar als een klontje: Wat
Steve deed, is genoegzaam bekend,
maar daar heeft zijn partner niets
mee te maken. ,,Zij deed gewoon
wat hij zei. Het verwijt is witwassen: willens en wetens de zaak flessen en dat is hier niet aan de orde.”

