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AL HOCEIMA (ANP) – Marok-kaanse Nederlanders moetenhun kind een dubbelevoor-naam kunnengeven, zoalsAhmed Jan. Daarmee kunnenouders meer uiting geven aanhunverbondenheid met zowelNederland als Marokko.Dat opperde minister HirschBallin van Justitie tijdens ge-sprekken met ambtgenoten inMarokko. Volgens zijnwoord-voerder wezen de Marokkaanseautoriteiten het idee niet opvoorhand af. Ze lietenweten dathet naamrecht in ontwikkelingis en dat ook zij het belang vanintegratie zien.Het naamrecht is een nati-onale zaak. Marokko zou dewet moeten aanpassen om hetmogelijk te maken een Marok-kaans-Nederlandse voornaamals volwaardige naam in hetpaspoort op te nemen.Aanleiding voor het pleidooivan Hirsch Ballin waren prak-tische problemen die te makenhebben met de gevoelige kwes-tie rond de dubbele nationali-teit. Marokko staat vrijwel nooittoe dat onderdanen afstanddoen van hun nationaliteit en

is niet van plan daar iets aan teveranderen.Marokkaanse Nederlandershoeven geen Marokkaans pas-poort voor hun kind te halen.Als zewel een Marokkaanspaspoortwillen, moet daar eenMarokkaanse naam in komente staan. Hirsch Ballin hooptdat daar straks ook een Marok-kaans-Nederlandse of Neder-lands-Marokkaanse naam in kanworden opgenomen.Hirsch Ballin maakte ookafspraken met Marokko overernstige misdragingen vanNederlandse vakantiegangers inMarokko. Dezeworden voort-aan doorgegeven aan justitie inNederland. De minister sprakdat gisteren af tijdens eenbezoek aan het Rifgebied, waarveel Nederlandse Marokkanenvandaan komen.Vooral Nederlands-Marokkaan-se jongeren die in dat gebiedop vakantie gaan, veroorzakenveel problemen. Ze nemen vaakonder invloed van alcohol deelaan het verkeer, wat soms toternstige ongevallen leidt. HirschBallinwees erop dat de Marok-kaanse autoriteiten verantwoor-delijk zijn en blijven.

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 
bracht samen met de Chileense president Bachelet (achtergrond, derde van links) en koningin Beatrix een bezoek aan Wageningen Universiteit.   Foto ANP

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

Lof voor hogekwaliteitprofielwerkstuk
OnderwijsredactieAMSTERDAM – De KoninklijkeNederlandse Akademie vanWetenschappen (KNAW) isoptimistischgestemd over hetwetenschappelijk talent datonder Nederlandse jongerenschuilt.De prestigieuze academischeinstelling is dit schooljaar aan-genaam verrast over de hogekwaliteit van de zogenoemde
qspﾜfmxfsltuvllfo-! ejf! epps!vwo-leerlingen zijn gemaakt.De KNAW reikt op 15 juni voorhet eerst de Onderwijsprijs uit
wpps! qspﾜfmxfsltuvllfo! pgxfm!eindexamenprojecten. Aan dewedstrijd deden ruim 460 vwo-scholen mee. Vandaag zijn de21 prijswinnaars bekendge-maakt. De leerlingen krijgen eenjaar collegegeld cadeau.De drie beste inzendingen gin-gen over de voortplanting in deoudheid en de gouden eeuw,
ljoefsuflfojohfo!fo!ef!ﾜmptpﾜf!achter Walt Disney.

„Drugsaanpak inAfghanistan moetvoortvarender”
Redactie politiekDEN HAAG – De coalitiepartij-en CDA en ChristenUniewillendat Nederland meer doetom de drugsproblematiek inUruzgan te bestrijden.Dat bleek gisteren tijdens eenoverleg in de Tweede Kamer.Wat CDA en ChristenUnie be-treft wordt het mandaat vande Nederlandse troepen uitge-breid om extra hulp te kun-nen bieden aan de Afghaanseautoriteiten.Het CDA-Kamerlid Haverkampvindt dat er nu echt iets moetworden gedaan aan de teelt vanpapaver en de handel in opiumin Uruzgan. „De bestrijding vandrugs is een taak van de Af-ghaanse politie, maar in Afgha-nistan ontbreekt goed bestuur.”Volgens defensieminister VanMiddelkoop zijn drugshande-laren geen oorlogsdoel; drugs-bestrijding valt niet onder hetmandaat van de internationaletroepenmacht ISAF.

Prijs voor artikelover diabetes vanRD-journalist
BinnenlandredactieALPHEN A/D RIJN – RD-redac-teur drs. Jakko Gunst heeftde Nederlandse Novo NordiskMedia Prize voor de bewust-wording rond diabetesgewon-nen in de categorie geprintemedia.Dat maakte het farmaceutischebedrijf vandaag bekend.Gunst won de prijs met het ar-tikel ”Dubbele last” van 28 no-vember 2008. Daarin constateertde redacteur dat ouders metkinderen met diabetes op schoolte maken krijgen met –vaakonverwachte– problemen, bij-voorbeeld op aansprakelijkheids-gebied, aldus de jury.De jury vindt dat het artikel„lezers aanzet tot nadenken.”Ook is het „persoonlijk, prettigleesbaar en goed opgebouwd.”Gunst wint 1000 euro, die hijvrij mag besteden.Ook dingt hij mee naar de inter-nationale prijs, die 10.000 eurovooreenantidiabetesbestemmingoplevert.

Plasterk: Breng”gestrengheid”terug op schoolDEN HAAG (ANP) – MinisterPlasterkwil de gestrengheidterug in het onderwijs.Dat schreef hij gisteren op deopiniepagina van NRC Handels-blad.„Daarmee bedoel ik dit: je kuntalle onderwijs plaatsen op een astussen twee uitersten: het ont-plooiingsmodel en het instruc-tiemodel. In het eerste gaat dedocent samen met de leerling opzoek naarwat de leerling kan enwil. In het instructiemodel weetdevolwassenewat een kindmoetleren en draagt de docent de ken-nis en vaardigheden over.”Deministervindtdatdetendenste veel naar het eerste neigt. „InNederland vraag je je kinderenna een schooldag: was het leukop school? en niet:wat heb je ge-leerd op school? Natuurlijk moetdeschooleenplezierigeomgevingzijn, maar er mag best wat va-ker gevraagd worden wat er ge-leerd is.”Denieuwegestrengheidkan volgens hem ook blijken uithuisregels en omgangsvormen.
Willem H. SmithAMSTERDAM – Hetgeheelweegt slechts 14 gram en hetdier ondervindt er nauwelijkshindervan. Over de eerstetestresultaten van hungps-rugzakje voorvogels zijnNederlandsewetenschappersin dewolken. Devolgende uit-daging? „Een cameraatje meelatenvliegen.”Wetenschappers van de Univer-siteit van Amsterdam en hetKoninklijk Nederlands Instituutvoor Onderzoek der Zee (NIOZ)hebben een minuscuul gps-sys-teem ontwikkeld dat vogels ophun rug mee kunnen nemen.Tot nu toewas het niet mogelijkom het gedrag van vogels te vol-gen, terwijl datwel belangrijkegegevens oplevert.Het hightechapparaatjebestaat uit een zendertje eneen opslagmedium enwerktop een piepklein zonnepaneel.Het geheel kan al op de rug vanvogels ter grootte van een post- duif worden aangebracht. Doorhet gps-systeem zijn allerleigegevens draadloos uit te lezen,zodat het niet nodig is het diertelkens te vangen. Vliegbewegingen van vogelszijn onder meer van belang voorde luchtvaart, voor het analyse-ren van de risico’s voor vogelsbij het aanleggen vanwindmo-

lenparken in zee, of voor kennisover de verspreiding van doorvogels overgebrachte ziekten,zoals de vogelgriep.De onderzoekers testten het‘rugzakje’ het afgelopen jaar uitop een groepwilde kleine man-telmeeuwen. De zes zeevogels,afkomstig van een broedkolonieop Texel, verlieten Nederland inde zomer van 2008 en keerdenvorige maand terug op hetNederlandse vasteland. Met eenschat aan informatie over huntrekgedrag bij zich.Kees Camphuysen, marienornitholoog van het NIOZ enbetrokken bij het onderzoek,noemt dit zogenoemde tracking-systeem een doorbraak. „Het isvoor het eerst dat een groep vo-gels zo gedetailleerd is gevolgd.Het brengt de hele trekweg inkaart en laat hun dagelijkse ac-tiviteiten op zee zien. Het geeftons ongekende mogelijkhedenhet gedrag te bestuderen.”Zo laten de gps-loggers om deseconde zienwaar enwanneerde individuele vogels vissers-

boten volgen, voedsel zoeken, ofzich simpelweg op de zeestro-ming laten meevoeren. „Dit iseen detailniveau dat tot nu toeonbereikbaarwas.”De meeuwen, die in Neder-land veelal op en bij zee leven,blijken in dewintermaandengraag op land te verblijven. Zowas een favoriete pleisterplekhet dak van de Renaultfabriekin het Franse Douai. In Spanjebezochten de dieren stortplaat-sen. „Alleen in de Golf van Bis-kaje visten zij, maar toenwarenze alweer onderweg terug naarhun zomerstek, hier op Texel.”Het systeemvolgt vogels nietalleen op de voet, maar legtook vleugelslagfrequenties, deomgevingstemperatuur en deluchtdruk vast. De volgendestap is volgens Camphuysen devogels uitrusten met een mini-camera. „Proeven met aalschol-vers hebben uitgewezen dat datmogelijk is. Als onderzoekerwilje immers precieswetenwateen vogel onderweg allemaaluitspookt.”
AMSTERDAM – Een kleine mantelmeeuw met een gps-systeem op zijn rug 
gebonden. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en het Ko-
ninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee ontwikkelden een 
lichtgewicht gps-systeem dat vogels op hun rug kunnen meenemen.   

 Foto ANP

Redactie politiekDEN HAAG – Nederlandershebben erweinig zin in omvolgendeweek donderdag bijde Europese verkiezingen naarde stembus te gaan.Dat blijkt uit een gisteren ge-presenteerd onderzoek van TNSopinion in opdracht van het Eu-ropees Parlement.In Nederland zegt slechts 30procent zeker te gaan stemmen,tegen 43 procent gemiddeld in deEU. De animo is alleen in Slowa-kije en Tsjechië lager. De meestezin hebben de Ieren: 66 procentzegt zeker te gaan stemmen.In Nederland weet 53 procentvan de kiezers niet dat men don-derdag 4 juni naar de stembuskan. De onbekendheid is bijnadubbel zo hoog als gemiddeld

in de Europese Unie.Uit het opinieonderzoek21minuten.nl blijkt dat demachtvan de EU van een meerderheidvan de Nederlanders niet grotermag worden. Meer dan de helftvan de respondenten wil demacht van Brussel op sommigepunten weer inperken. Zo vindt54 procent van de Nederlandersdat de komst van werknemersuit andere EU-landen, zoals Po-len, moetworden beperkt.Nederlandse politieke partijenslagen er slecht in om hun idee-en voor Europa duidelijk over tebrengen op de kiezer, blijkt uitonderzoek door de Universiteitvan Amsterdam.De PVV brengt haar boodschaphet minst beroerd over: 15 pro-centvan de ondervraagdenvindtdat het duidelijk is wat de partijmet Europa wil. Onderlinge ru-

zies vergroten de zichtbaarheidvan politieke partijen, maar dieblijven tot op heden nagenoeguit.Grote politieke partijen alsCDA, PvdA, SP en VVD scorenslecht in de verschillende stem-wijzers. D66, GroenLinks, PVVen ChristenUnie-SGP doen hetwel goed.CU-SGP staat in het Kieskom-pas zelfs royaal bovenaan. Bij deStemwijzer doet de combinatiehet daarentegen slecht: nauwe-lijks meer dan 1 procent van dedeelnemers komt uit bij CU-SGP.D66 is daar de grotewinnaar.Het CDA wordt volgende weekvermoedelijk de grootste partij ,gevolgd door de PvdA.De PVV van Wilders lijkt uit tekomen op twee of drie zetels.
refdag.nl/verkiezingenep.A

BinnenlandredactieDEN HAAG – De beschermingvoor patiënten die in zieken-
ivj{fo!hfﾜmne!xpsefo!wpps!medische tv-programma’smoet beter.Volgens de Raadvoor deVolksgezondheid enZorg (RVZ) zijn er voor patiën-ten teweinig waarborgenvoorprivacy.Dat staat in een rapport dat deRVZ vandaag overhandigde aanminister Klink van Volksgezond-heid. De RVZvindt dat patiëntende gevolgenvan de opnames nietgoed kunnen inschatten omdatze vaak gestrest zijn als de came-ra’s het werk van artsen en ver-pleegkundigen volgen. Daardoorkunnen ze geen weloverwogenbeslissing nemen.Bovendien vragen de program-mamakers vaak toestemmingvia de arts, waardoor patiëntensneller toestemmen. Ook wor-den soms bewusteloze patiënten
hfﾜmne!{poefs!ebu!{jk!wppsbg!upf-stemming hebben gegeven.De RVZ vindt dat niet correcten pleit voor een protocol. Indat protocol moeten afsprakenkomen over de wijze waaropziekenhuizen en de media moe-ten omgaan met de privacy vanpatiënten. Het protocol zou nietalleen voor patiënten maar ookvoor medewerkers moeten gel-den. Het protocol moet ook opdewebsites van de instelling toe-

gankelijk zijn.Volgens de RVZ moeten be-roepsorganisaties als KNMG enVerpleegkundigen & Verzorgen-den Nederland (V&VN) normenopstellen die in deze codes wor-den vastgelegd.Daarin moet worden opgeno-men dat een bewusteloze patiënt
oppju!nbh!xpsefo!hfﾜmne/!Ppl!mag een zorgwerknemer „geenrekruterende rol spelen in hetcontact tussen tv-maker en pa-tiënt.” Artsen mogen dus nietbemiddelen tussen de tv-ploegen de patiënt, vindt de RVZ.Ook moet in het protocol wor-denopgenomendatzorginstellin-gen uitdrukkelijk toestemmingaan individuele zorgverlenersmoeten vragen om mee te wer-ken aan een tv-programma.Verder wil de RVZ dat patiën-tenorganisaties en organisatiesvoor goede doelen in de gezond-heidszorg duidelijk maken opwelke wijze zij gebruikmakenvan en meebetalen aan televisie-programma’s.Als het aan de RVZ ligt, moet deminister van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap ervoor zorgendat er duidelijkheid komt overde beeldrechten van tv-program-ma’s, om hergebruik van mate-riaal via internet te regelen. Ditom tevoorkomen dat beelden opinternet eindeloos worden her-haald, wat nu vaak het geval is.De raad vraagt zich af of dehuidige openheid in de gezond-heidszorg op tv wel tot een rea-listisch beeld van de zorg leidt.Zorginstellingen, personeel enpatiënten hebben er vaak be-
mboh! cjk! pn! uf! xpsefo! hfﾜmne/!Daardoor kunnen zij tonen hoegoed de instelling is of proberenmeer begrip te kweken voor eenbepaalde ziekte.De patiëntenorganisatie NPCFis het eens met de conclusies enaanbevelingen van het rapport.

Schending privacy
Raad voor de Volksgezond-
heid wil protocol voor 
medische filmploegen.
Raad bezorgd over beeld 
van de zorg door openheid 
op televisie.
Patiëntenorganisatie eens 
met conclusies en aanbeve-
lingen rapport RVZ.
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BinnenlandredactieEDE – De politie heeft eengrootscheepse zoekactieopgezet, nadat het zevenjarigmeisje Katja Leendertz uit Edegistermorgen door onbeken-denvanaf een schoolpleinwerdontvoerd.Dat maakte de directie van deCavaljéschool aan de Veen-derweg in Ede gistermiddagbekend.Rond kwart over tien, aanhet begin van de pauze, werdhet 7-jarige meisje „onvrijwil-lig meegenomen” in een grijze
Pqfm![bﾜsb/!Folfmf!ujfoubmmfo!kinderenwaren toen op hetplein aanwezig. Verschillendenvan henwaren getuige van deontvoering.Een vrachtwagenchauffeur,die bij een tegenoverliggendewinkel aan het lossenwas,zag alles gebeuren enwist het

kenteken te noteren. De school-directie schakelde onmiddellijkde politie in.Op het moment van de ont-voeringwas er toezicht op hetplein, benadrukte de directie,„maar zoiets kan niemandvoorkomen.”Sommige media berichtten datze zou zijn ontvoerd door haarvader, die is gescheiden van zijnvrouw en in de Verenigde Statenwoont. De directiewil dezegeruchten niet bevestigen. „Zo-lang het onderzoek loopt doenwe daar net zomin als de politiemededelingen over.” De politiewil slechts kwijt dat de ontvoe-ring in de relationele sfeer ligt.De kinderen van de Cavaljé-school zijn aan het eind van demorgen allemaal geïnformeerdover de ontvoering. Ze kregende instructie niet met de mediate praten. Volgens de direc-teur heeft het incident „groteimpact op de kinderen, zeker

na de ontvoering die eenweekof acht terug plaatsvond. Doorhet effect van de herhaling is deschok groter.”De meeste ouders hoorden hetbericht over de ontvoering toenzij hun kind aan het eind vande morgen van school kwamenhalen. „Ik dacht gelijk aan deontvoering van een paarwekenterug”, vertelde een 42-jarigemoeder die haar dochter uitgroep 8 gistermiddag kwamophalen. „Zeker sinds die tijdben ik extra bezorgd, en dangebeurt het prompt op je eigenschool. Ik vind het erg bedrei-gend allemaal.”Omvijf uurwas er voor deouders en de kinderen eenbesloten bijeenkomst op deschool. „Om emoties te delenen feiten toe te lichten”, aldusde algemeen directeur. Tijdensdeze bijeenkomstwas profes-sionele hulp voor begeleidingaanwezig. Kort na het verdwijnen vanhet meisje liet de politie een lan-delijk Amber Alert uitgaan. Datwordt gebruikt om een urgentevermissing van een kind aan de

10.000 bij het systeem aangeslo-ten inwoners van Nederland temelden. Het alarmeren gebeurtper e-mail, sms of sociale net-werksites zoals MSN en Hyves.De politie ontving in de loopvan de dag tientallen tips naaraanleiding van het Amber Alert.De tips gingen vooral overde autowaarin het meisje ismeegenomen. Die is later terug-gevonden. De politie deed ookbuurtonderzoek rond de school.De technische recherche ver-richtte sporenonderzoek.Het aantal vermiste kinde-ren in Nederland is afgelopenanderhalf jaar fors toegenomen.Het zijn er inmiddels circa 600.Volgens het Korps landelijke po-litiediensten is de stijging vooralte wijten aan de toename vanhet aantal ontvoeringen doorouders naar het buitenland. Dehelft van de vermiste kinderenbestaat overigens uit weglopersvan tussen de 15 en de 18 jaar.
KATJA LEENDERTZ 

...vermist... 
Foto ANP

Redactie politiekDEN HAAG – CDA-KamerlidJoldersmawil een landelijkegedragscode invoeren die toe-ziet op de openingstijdenvande horeca.Dat bleek gisteren tijdens eenKamerdebat over de aanpak vanovermatig drankgebruik.Joldersma diende een motie inom de openingstijden van de ho-reca te combineren met leeftijds-grenzen. Op basis daarvanwil zeeen landelijke gedragscode in-voeren.De CDA-politica sluit met haarpleidooi aan bij het initiatief vande actiegroep ”Vroeg op stap”,die pleit voor een uiterlijke slui-

tingstijd van horeca om 2.00uur.Klink vindt de motie „reëel”,maar benadrukt dat invoeringvan een gedragscode geen wet-telijke verplichtingen met zichmee zal brengen.Daarnaast zal de minister hetTrimbos Instituut en de Voedselen Waren Autoriteit benaderenom onderzoek te doen naar decontrole op leeftijdsgrenzen bijsupermarkten.Het komt volgens Klink nog tevaakvoor dat kassamedewerkers
ojfu!obbs!ffo!jefoujﾜdbujfcfxjkt!van minderjarige klanten dur-ven te vragen. Om de verkoopvan alcohol aan minderjarigen tevoorkomen, wil Klink een proefhouden met videoregistratie.


