kenteken te noteren. De schooldirectie schakelde onmiddellijk
de politie in.
EDE – De politie heeft een
grootscheepse zoekactie
Op het moment van de ontopgezet, nadat het zevenj arig
v oering was er toezicht op het
meisj e Katj a Leendert uit Ede plein, benadrukte de directie,
„maar zoiets kan niemand
g istermorgen door onzbekenden vanaf een schoolplein werd v oorkomen.”
Sommige media berichtten dat
ontvoerd.
ze zou zij n ontv oerd door haar
Dat maakte de directie van de
vader, die is gescheiden van zij n
Cavaljéschool aan de Veenvrouw en in de Verenigde Staten
derweg in Ede gistermiddag
w oont. De directie w il deze
bekend.
geruchten niet bevestigen. „Zolang het onderzoek loopt doen
Rond kwart over tien, aan
gankelijk zij n.
Volgens de RVZ moeten be- het begin van de pauze, werd
we daar net zomin als de politie
roepsorganisaties als KNMG en het 7-j arige meisj e „onvrijw ilmededelingen over.” De politie
Verpleegkundigen & Verzorgen- lig meegenomen” in een grij ze
w il slechts kw ij t dat de ontv oeden Nederland (V&VN) normen Pqfm![bﾜsb/!Folfmf!ujfoubmmfo!
ring in de relationele sfeer ligt.
De kinderen van de Cavaljéopstellen die in deze codes w or- kinderen waren toen op het
den vastgelegd.
plein aanwezig. Verschillenden school zij n aan het eind van de
Daarin moet w orden opgeno- van hen waren getuige van de
morgen allemaal geïnformeerd
over de ontv oering. Ze kregen
men dat een bewusteloze patiënt ontv oering.
h
h
ff
de instructie niet met de media
E
t
vrac
wagenc
en
au
eur
,
oppju!nbh!xpsefo!hfﾜmne/!Ppl!
te praten. Volgens de direcmag
een zorgwerknemer „geen die bij een tegenoverliggende
teur heeft het incident „grote
rekruterende rol spelen in het w inkel aan het lossen was,
impact op de kinderen, zeker
contact tussen tv -maker en pa- zag alles gebeuren en w ist het
tiënt.” Artsen mogen dus niet
bemiddelen tussen de tv -ploeg
en de patiënt, v indt de RVZ.
Ook moet in het protocol w or
den opgenomen dat zorginstellin-gen uitdrukkelijk toestemming
aan indiv iduele zorgverleners
moeten vragen om mee te werken aan een tv -programma.
Verder w il de RVZ dat patiëntenorganisaties en organisaties
v oor goede doelen in de gezondheidszorg duidelijk maken op
welke w ij ze zij gebruikmaken
van en meebetalen aan telev isieprogramma’s.
Als het aan de RVZ ligt, moet de
minister van Onderw ij s, Cultuur
en Wetenschap erv oor zorgen
dat er duidelijkheid komt over
de beeldrechten van tv -programma’s, om hergebruik van materiaal v ia internet te regelen. Dit
om tev oorkomen dat beelden op
internet eindeloos w orden herhaald, wat nu vaak het geval is.
De raad vraagt zich af of de
huidige openheid in de gezondheidszorg op tv wel tot een realistisch beeld van de zorg leidt.
Zorginstellingen, personeel en
patiënten hebben er vaak beBinnenlandredactie
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– e bescherming
DEN HAAG
voor
patiëntenDdie in ziekenivj{fo!hfﾜmne!xpsefo!wpps!
medische tv -programma’s
moet beter. Volgens de Raad
voor de Volk
sge ondheid en
Zorg (RV Z) zij n erz voor patiënten te weinig waarborgen voor
privacy.
Dat staat in een rapport dat de
RVZ vandaag overhandigde aan
minister Klink van Volksgezondheid. De RVZ v indt dat patiënten
de gev olgenvan de opnames niet
goed kunnen inschatten omdat
ze vaak gestrest zij n als de camera’s het werk van artsen en verpleegkundigen v olgen. Daardoor
kunnen ze geen weloverw ogen
beslissing nemen.
Bovendien vragen de programmamakers vaak toestemming
v ia de arts, waardoor patiënten
sneller toestemmen. Ook w orden soms bewusteloze patiënten
hfﾜmne!{poefs!ebu!{jk!wppsbg!upf
stemming hebben gegeven.
De RVZ v indt dat niet correct
en pleit v oor een protocol. In
dat protocol moeten afspraken
komen over de w ij ze waarop
ziekenhuizen en de media moeten omgaan met de privacy van
patiënten. Het protocol zou niet
alleen v oor patiënten maar ook
v oor medewerkers moeten gelden. Het protocol moet ook op
de websites van de instelling toeSchending privacy
O Raad voor de Volksgezondheid wil protocol voor
medische filmploegen.
O Raad bezorgd over beeld
van de zorg door openheid
op televisie.
O Patiëntenorganisatie eens
met conclusies en aanbevelingen rapport RVZ.

AL HOCEIMA (ANP) – Marokkaanse Nederlanders moeten
hun kind een dubbele voornaam kunnen geven, zoals
Ahmed J an. Daarmee kunnen
ouders meer uiting geven aan
hun verbondenheid met zowel
Nederland als Marokko.
Dat opperde minister Hirsch
Ballin van Justitie tijdens gesprekken met ambtgenoten in
Marokko. Volgens zij n w oordv oerder wezen de Marokkaanse
autoriteiten het idee niet op
v oorhand af. Ze lieten weten dat
het naamrecht in ontw ikkeling
is en dat ook zij het belang van
integratie zien.
Het naamrecht is een nationale zaak. Marokko zou de
wet moeten aanpassen om het
mogelijk te maken een Marokkaans-Nederlandse v oornaam
als v olwaardige naam in het
paspoort op te nemen.
Aanleiding v oor het pleidooi
van Hirsch Ballin waren praktische problemen die te maken
hebben met de gev oelige kwestie rond de dubbele nationaliteit. Marokko staat vrijwel nooit
toe dat onderdanen afstand
doen van hun nationaliteit en
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na de ontv oering die een week
of acht terug plaatsv ond. Door
het effect van de herhaling is de
schok groter.”
De meeste ouders hoorden het
bericht over de ontv oering toen
zij hun kind aan het eind van
de morgen van school kwamen
halen. „Ik dacht gelijk aan de
ontv oering van een paar weken
terug”, vertelde een 42-j arige
moeder die haar dochter uit
groep 8 gistermiddag kwam
ophalen. „Zeker sinds die tijd
ben ik extra bezorgd, en dan
gebeurt het prompt op j e eigen
school. Ik v ind het erg bedreigend allemaal.”
Om v ijf uur was er v oor de
ouders en de kinderen een
besloten bij eenkomst op de
school. „Om emoties te delen
en feiten toe te lichten”, aldus
de algemeen directeur. Tijdens
deze bij eenkomst was professionele hulp v oor begeleiding
aanwezig.

Prijs voor artikel
ov er diab etes v an
RD-j ournalist

10.000 bij het systeem aangesloten inw oners van Nederland te
melden. Het alarmeren gebeurt Binnenlandredactie
ALPHEN A/D RIJN – RD-redacper e-mail sms of sociale netteur drs. J akko Gunst heeft
werksites ,zoals MSN en Hyves.
de Nederlandse Novo Nordisk
De politie ontv ing in de loop
Media Prize voor de bewustvan de dag tientallen tips naar
d diabetes gewonaanleiding van het Amber Alert. wording ron
De tips gingen v ooral over
nen in de categorie geprinte
de auto waarin het meisj e is
media.
meegenomen. Die is later terugDat maakte het farmaceutische
gev onden. De politie deed ook
buurtonderzoek rond de school. bedrijf vandaag bekend.
Gunst w on de prij s met het arDe technische recherche vertikel ”Dubbele last” van 28 norichtte sporenonderzoek.
vember 2008. Daarin constateert
Het aantal vermiste kindede redacteur dat ouders met
ren in Nederland is afgelopen
anderhalf j aar fors toegenomen. kinderen met diabetes op school
Het zij n er inmiddels circa 600. te maken krij gen met –vaak
KATJA LEENDERTZ
Volgens het Korps landelijke po- onverwachte– problemen, bij ...vermist...
litiediensten is de stij ging v ooral v oorbeeld op aansprakelijkheidsFoto ANP
te w ij ten aan de toename van
gebied, aldus de j ury.
het aantal ontv oeringen door
De j ury v indt dat het artikel
Kort na het verdw ij nen van
het meisj e liet de politie een lan- ouders naar het buitenland. De „lezers aanzet tot nadenken.”
delijk Amber Alert uitgaan. Dat helft van de vermiste kinderen
Ook is het „persoonlijk, prettig
w ordt gebruikt om een urgente bestaat overigens uit weglopers leesbaar en goed opgebouw d.”
Gunst w int 1000 euro, die hij
vermissing van een kind aan de van tussen de 15 en de 18 j aar.
vrij mag besteden.
Ook dingt hij mee naar de internationale prij s, die 10.000 euro
v ooreenantidiabetesbestemming
oplevert.
Lof voor hoge
kwaliteit
prof ielwerkstuk
Onderwijsredactie

AMSTERDAM – De Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) is
optimistisch gestemd over het
wetenschappelijk talent dat
onder Nederlandse j ongeren
schuilt.
De prestigieuze academische
instelling is dit schoolj aar aangenaam verrast over de hoge
kwaliteit van de zogenoemde
qspﾜfmxfsltuvllfo-!
ejf!kt.epps!
o-leerlingen zij n gemaa
vw
De KNAW reikt op 15 j uni v oor
het eerst de Onderw ij sprij s uit
qspﾜfmxfsltuvllfo!
indexamenpr
de
oj ecten. Aanpgxfm!
ewpps!
d
ijd
d
d
t
we s r e en ruim 460 vw oscholen mee. Vandaag zij n de
21 prij sw innaars bekendgemaakt. De leerlingen krij gen een
j aar collegegeld cadeau.
De drie beste inzendingen gingen over de v oortplanting in de
oudheid en de gouden eeuw,
ljoefsuflfojohfo!fo!ef!ﾜmptpﾜf!
hter Walt Disney.
ac

uf! xpsefo!
hfﾜmne/!
kunnen
hoe
Dmboh!
oorpn!
zij tonen
aardcjk!
goed de instelling is of proberen
meer begrip te kweken v oor een
bepaalde ziekte.
De patiëntenorganisatie NPCF
is het eens met de conclusies en
aanbevelingen van het rapport.

WAGENINGEN – Prinses Máxima knoopt een gesprekje aan in het Restaurant van de Toekomst in Wageningen. Daar wordt onder andere kinderen geleerd om groenten te eten. De prinses
Foto ANP
bracht samen met de Chileense president Bachelet (achtergrond, derde van links) en koningin Beatrix een bezoek aan Wageningen Universiteit.

is niet van plan daar iets aan te
veranderen.
Marokkaanse Nederlanders
hoeven geen Marokkaans paspoort v oor hun kind te halen.
Als ze wel een Marokkaans
paspoort w illen, moet daar een
in de Europese Unie.
Marokkaanse naam in komen
Redactie politiek
Uit het opinieonderzoek
te staan. Hirsch Ballin hoopt
dat daar straks ook een Marok- DEN HAAG – Nederlanders
21minuten.nl blijkt dat de macht
kaans-Nederlandse of Nederhebben er weinig in in om
van de EU van een meerderheid
lands-Marokkaanse naam in kan volgende week donz derdag bij
van de Nederlanders niet groter
de Europese verkiezingen naar mag w orden. Meer dan de helft
w orden opgenomen.
de stembus te gaan.
Hirsch Ballin maakte ook
van de respondenten w il de
afspraken met Marokko over
macht van Brussel op sommige
Dat blijkt uit een gisteren ge- punten weer inperken. Zo v indt
ernstige misdragingen van
Nederlandse vakantiegangers in presenteerd onderzoek van TNS 54 procent van de Nederlanders
Marokko. Deze w orden v oortopinion in opdracht van het Eu- dat de komst van werknemers
uit andere EU-landen, zoals Poaan doorgegeven aan j ustitie in ropees Parlement.
kt.
Nederland. De minister sprak
In Nederland zegt slechts 30 len, moet w orden beper
dat gisteren af tijdens een
procent zeker te gaan stemmen, Nederlandse politieke partij en
bezoek aan het Rifgebied waar tegen 43 procent gemiddeld in de slagen er slecht in om hun ideeEU. De animo is alleen in Slowa- en v oor Europa duidelijk over te
veel Nederlandse Marokk,anen
kij e en Tsj echië lager. De meeste brengen op de kiezer blijkt uit
vandaan komen.
Vooral Nederlands-Marokkaan- zin hebben de Ieren: 66 procent onderzoek door de U,niversiteit
se j ongeren die in dat gebied
zegt zeker te gaan stemmen.
van Amsterdam.
op vakantie gaan, veroorzaken
In Nederland weet 53 procent De PVV brengt haar boodschap
veel problemen. Ze nemen vaak van de kiezers niet dat men don- het minst beroerd over: 15 proderdag 4 j uni naar de stembus cent van de ondervraagdenv indt
onder inv loed van alcohol deel
kan. De onbekendheid is bij na dat het duidelijk is wat de partij
aan het verkeer, wat soms tot
ernstige ongevallen leidt. Hirsch dubbel zo hoog als gemiddeld met Europa w il. Onderlinge ruBallin wees erop dat de Marokkaanse autoriteiten verantw oordelijk zij n en blijven.

A refdag.nl/verkiezingenep.

Redactie politiek

EN HAAG – CDA-Kamerlid
JDoldersmaw il een
landelijke
gedragscode invoeren die toede openingstijden van
zdieethop
oreca.

Dat bleek gisteren tijdens een
Kamerdebat over de aanpak van
overmatig drankgebruik.
J oldersma diende een motie in
om de openingstijden van de horeca te combineren met leeftijdsgrenzen. Op basis daarvan w il ze
een landelijke gedragscode inv oeren.
De CDA-politica sluit met haar
pleidooi aan bij het initiatief van
de actiegroep ”Vroeg op stap”,
die pleit v oor een uiterlijke slui-

lenparken in zee, of v oor kennis
over de verspreiding van door
AMSTERDAM – Het geheel
v ogels overgebrachte ziekten,
weeg t slechts 14 gram en het
zoals de v ogelgriep.
dier onderv indt er nauwelijks
De onderzoekers testten het
hinder van. Over de eerste
‘rugzakj e’ het afgelopen j aar uit
testresultaten van hun gpsop een groep w ilde kleine mantelmeeuwen. De zes zeev ogels,
rug zakj e voor vogels zij n
Nederlandse wetenschappers
afkomstig van een broedkolonie
in de wolken. De volgende uitop Texel, verlieten Nederland in
dag ing? „Een cameraatj e mee
de zomer van 2008 en keerden
laten v liegen.”
v orige maand terug op het
Nederlandse vasteland. Met een
Wetenschappers van de Universchat aan informatie over hun
trekgedrag bij zich.
siteit van Amsterdam en het
Koninklijk Nederlands Instituut
Kees Camphuysen marien
ornitholoog van het, NIOZ en
v oor Onderzoek der Zee (NIOZ)
hebben een minuscuul gps-sysbetrokken bij het onderzoek,
teem ontw ikkeld dat v ogels op
noemt dit zogenoemde trackinghun rug mee kunnen nemen.
systeem een doorbraak. „Het is
AMSTERDAM – Een kleine mantelmeeuw met een gps-systeem op zijn rug
oor het eerst dat een groep v ov
Tot nu toe was het niet mogelijk gebonden.
Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en het Kols zo gedetailleerd is gev olgd.
om het gedrag van v ogels te v ol- ninklijk Nederlands
ge
Instituut voor Onderzoek der Zee ontwikkelden een
t brengt de hele trekweg in
gen, terw ijl dat wel belangrijke lichtgewicht gps-systeem
He
dat vogels op hun rug kunnen meenemen.
k
t en laat hun dagelijkse acgegevens oplevert.
aar
Foto ANP
tiv iteiten op zee zien. Het geeft
Het hightechapparaatj e
bestaat uit een zendertj e en
duif w orden aangebracht. Door
Vliegbewegingen van v ogels
ons ongekende mogelijkheden
het gps-systeem zij n allerlei
zij n onder meer van belang v oor het gedrag te bestuderen.”
een opslagmedium en werkt
op een piepklein zonnepaneel.
Zo laten de gps-loggers om de
gegevens draadloos uit te lezen, de luchtvaart, v oor het analyseHet geheel kan al op de rug van zodat het niet nodig is het dier
ren van de risico’s v oor v ogels
seconde zien waar en wanneer
bij het aanleggen van w indmode indiv iduele v ogels v issersv ogels ter grootte van een post- telkens te vangen.
Willem H. Smith

KREFELD – De autistische Kevin mocht gisteren mee naar een treinenFoto ANP
fabriek in het Duitse Krefeld tijdens de Spoorwensdagen.

zies vergroten de zichtbaarheid
van politieke partij en, maar die
blijven tot op heden nagenoeg
uit.
Grote politieke partij en als
CDA, Pv dA, SP en VVD scoren
slecht in de verschillende stemw ij zers. D66, GroenLinks, PVV
en ChristenUnie-SGP doen het
wel goed.
CU-SGP staat in het Kieskompas zelfs royaal bovenaan. Bij de
Stemw ij zer doet de combinatie
het daarentegen slecht: nauwelijks meer dan 1 procent van de
deelnemers komt uit bij CU-SGP.
D66 is daar de grote w innaar.
Het CDA w ordt v olgende week
vermoedelijk de grootste partij ,
gev olgd door de Pv dA.
De PVV van Wilders lijkt uit te
komen op twee of drie zetels.

tingstijd van horeca om 2.00
uur.
Klink v indt de motie „reëel”,
maar benadrukt dat inv oering
van een gedragscode geen wettelijke verplichtingen met zich
mee zal brengen.
Daarnaast zal de minister het
Trimbos Instituut en de Voedsel
en Waren Autoriteit benaderen
om onderzoek te doen naar de
controle op leeftijdsgrenzen bij
supermarkten.
Het komt v olgens Klink nog te
vaak v oor dat kassamedewerkers
ojfu!obbs!ffo!jefoujﾜdbujfcfxjkt!
van
minderj arige klanten durven te vragen. Om de verkoop
van alcohol aan minderj arigen te
v oorkomen, w il Klink een proef
houden met v ideoregistratie.

P lasterk: Breng
”gestreng heid ”
terug op school
EN HAAG (ANP) – Minister
D
Plasterk w il de gestreng heid
terug in het onderw ij s.
Dat schreef hij gisteren op de
opiniepagina van NRC Handelsblad.
„Daarmee bedoel ik dit: j e kunt
alle onderw ij s plaatsen op een as
tussen twee uitersten: het ontplooiingsmodel en het instructiemodel. In het eerste gaat de
docent samen met de leerling op
zoek naar wat de leerling kan en
w il. In het instructiemodel weet
dev olwassenewat een kind moet
leren en draagt de docent de kennis en vaardigheden over.”
Deministerv indt dat de tendens
te veel naar het eerste neigt. „In
Nederland vraag j e j e kinderen
na een schooldag: was het leuk
op school? en niet:wat heb j e geleerd op school? Natuurlijk moet
deschool eenplezierige omgev ing
zij n, maar er mag best wat vaker gevraagd w orden wat er geleerd is.” De nieuwe gestrengheid
kan v olgens hem ook blijken uit
huisregels en omgangsv ormen.
k
Dr s
„ ug aanpa in
Afg hanistan moet
voortv arender”

boten v olgen, v oedsel zoeken, of
zich simpelweg op de zeestroming laten meev oeren. „Dit is
een detailniveau dat tot nu toe
onbereikbaar was.”
De meeuwen die in Nederland veelal op ,en bij zee leven
blijken in de w intermaanden ,
graag op land te verblijven. Zo
was een fav oriete pleisterplek
het dak van de Renaultfabriek
in het Franse Douai. In Spanj e
bezochten de dieren stortplaatsen. „Alleen in de Golf van Biskaj e v isten zij , maar toen waren
ze alweer onderweg terug naar
hun zomerstek, hier op Texel.”
Het systeem v olgt v ogels niet
alleen op de v oet, maar legt
ook v leugelslagfrequenties, de
omgev ingstemperatuur en de
luchtdruk vast. De v olgende
stap is v olgens Camphuysen de
v ogels uitrusten met een minicamera. „Proeven met aalscholvers hebben uitgewezen dat dat
mogelijk is. Als onderzoeker w il
j e immers precies weten wat
een v ogel onderweg allemaal
uitspookt.”

Redactie politiek

EN HAAG – e coalitiepartij D
en CDA en ChDristenUnie w illen
dat Nederland meer doet
om de drugsproblematiek in
Uruzgan te bestrijden.
Dat bleek gisteren tijdens een
overleg in de Tweede Kamer.
Wat CDA en ChristenUnie betreft w ordt het mandaat van
de Nederlandse troepen uitgebreid om extra hulp te kunnen bieden aan de Afghaanse
autoriteiten.
Het CDA-Kamerlid Haverkamp
v indt dat er nu echt iets moet
w orden gedaan aan de teelt van
papaver en de handel in opium
in Uruzgan. „De bestrijding van
drugs is een taak van de Afghaanse politie, maar in Afghanistan ontbreekt goed bestuur.”
Volgens defensieminister Van
Middelkoop zij n drugshandelaren geen oorlogsdoel; drugsbestrijding valt niet onder het
mandaat van de internationale
troepenmacht ISAF.

