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HOOGLERAREN

Slof

A

‘Zij de
techniek,
wij de
patiënten’

HOOGLERAREN IN MAASTRICHT,
DELFT EN EINDHOVEN
䢇

䢇

䢇

䢇

Nieuwe hoogleraar klinische
chemie wil testen ontwikkelen
die arts meteen kan gebruiken.
door Pascale Thewissen
e-mail: p.thewissen@ed.nl
EINDHOVEN – Met één druppeltje

bloed vaststellen of iemand een
hartinfarct heeft gehad. „Het is
één van de dingen waar we samen met Philips en vijf andere
Europese ziekenhuizen aan werken”, zegt Volkher Scharnhorst,
klinisch chemicus in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en
kersvers hoogleraar aan de faculteit Biomedische Technologie van
de TU/e. Samen met de vooraan-

Man niet door
misdrijf om het
leven gekomen

staande klinisch chemicus Huib
Vader uit Nuenen stapte hij twee
jaar geleden naar de technische
universiteit met het idee de twee
grote ziekenhuizen in de regio –
het Máxima Medisch Centrum en
het Catharina Ziekenhuis – en de
universiteit inniger samen te laten werken.
Het resultaat is het Expertise Centrum Klinische Chemie Eindhoven. Aan hoogleraar Scharnhorst
de taak om de samenwerking in
goede banen te leiden. „Nieuwe
analyses en ingewikkelde testen

ontwikkelen waarvan je vermoedt dat patiënten er iets aan
hebben en die vervolgens ook op
patiëntengroepen te testen.” Dat
is volgens Scharnhorst – kort samengevat – de opdracht van het
kenniscentrum.
De nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden
om met biomerkers – bepaalde
stoffen in het lichaam die de toestand van een ziekte weergeven –
de gezondheid van een patiënt te
meten. Scharnhorst wil graag dat
de analyseresultaten uit het laboratorium direct door de arts op de
werkvloer geïnterpreteerd kunnen worden zodat ze kunnen helpen bij de behandeling van de patiënt.
Neem het voorbeeld van het hartinfarct. Nu nog moet het bloed
worden opgestuurd naar een laboratorium, om zeker te weten of de

Eindhovense nepcollectant betrapt
EINDHOVEN – Een 46-jarige nepcol-

lectant uit Eindhoven is zondag
in de Bindersestraat in Helmond
aangehouden voor oplichting. Hij
collecteerde zonder vergunning.

Buurtbewoners vertrouwden het
niet en belden de politie. De man
moest mee naar het politiebureau
en de collectebus met ruim acht
euro is in beslag genomen.

GEMERT – De dode man die

zondagochtend in een vaart bij de
Koksedijk in Gemert werd aangetroffen is niet door een misdrijf
om het leven gekomen.
Volgens een politiewoordvoerder
bleek op basis van onderzoek dat
er geen sporen van geweld aanwezig waren, waardoor voor de politie de zaak gesloten is. Er zullen
dan ook geen mededelingen over
de identiteit van de man naar buiten worden gebracht.
Het lichaam van de man werd
zondagochtend even na half
twaalf aangetroffen in een brede
vaart aan de rand van een weiland tussen Gemert en Boerdonk.
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De klinische chemie houdt zich bezig met het analyseren van bloed en ander lichaamsvocht. Meestal in
een laboratorium, in opdracht van huisarts of medisch specialist die wil weten of een patiënt een bepaalde ziekte heeft of dat juist wil uitsluiten.
Laboratoriumspecialist Volkher Scharnhorst studeerde biologie aan de universiteit van Keulen en haalde
zijn doctoraal aan de universiteit van Leiden.
Voordat hij in 2006 bij het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven aan de slag ging, gaf hij onder meer les in
de chemische pathologie aan de Fontys Hogeschool
in Eindhoven en was hij klinisch chemicus bij het
Atrium Medisch Centrum in Heerlen. In 2012 trad
hij toe tot het bestuur van de medische staf van het
Catharina Ziekenhuis.
Scharnhorst is het zevende staflid van het Catharina
Ziekenhuis dat tot hoogleraar wordt benoemd. Cardioloog Nico Pijls en anesthesioloog-intensivist Eric
Korsten gingen hem voor bij de TU/e.
Medisch adviseur en voormalig chirurg Jack Jakimowicz is hoogleraar in Delft.
De Eindhovense vaatchirurg Joep Teijink, chirurg
Harm Rotten en longarts Frank Smeenk zijn als
hoogleraar verbonden aan de medische faculteit van
de Universiteit Maastricht.

biomerker voor hartschade in het
bloed aanwezig is. Dat kost tijd.
In de toekomst moet dat mogelijk
zijn met een simpel kastje, een zogenaamde bedside-meter. „Als
het goed is, kan de diagnose in de
toekomst al in de ambulance worden gesteld.”
Scharnhorst is het zevende staflid
van het Cathrien dat tot hoogleraar wordt benoemd. „Het ontbeert de regio Eindhoven aan een
Academisch Ziekenhuis. Eigenlijk

䡵 Volkher

Scharnhorst,
kersvers hoogleraar aan de
de TU/e. foto
Kees Martens

vervult het Catharina deels die
rol”, legt Scharnhorst uit. Hij benadrukt dat het ziekenhuis niet
voor niets op een gedeelde derde
plek staat tussen de academische
ziekenhuizen als het gaat om complexe ingrepen en zorgzwaarte.
Het gaat dan vooral om hart- en
vaataandoeningen en zeldzame
kankertumoren. Ook het wetenschappelijk onderzoek dat in het
Eindhovense ziekenhuis gedaan
wordt, scoort internationaal hoog.

„We publiceren het meest van alle niet-academische ziekenhuizen
in wetenschappelijke bladen als
de British Journal en the Lancet.
Wat me hier opvalt, is de gedrevenheid en de wil van veel artsen
om grensverleggend bezig te
zijn”, zegt de van oorsprong Duitse klinisch chemicus.
Het grote voordeel van de samenwerking tussen de ziekenhuizen
en de universiteit is de aanwezigheid van geavanceerde apparatuur
bij de TU/e die studenten in staat
stelt om analytisch moeilijke testen te ontwikkelen. „Wij hebben
de vraagstelling; weten vanuit de
praktijk waar we tegenaan lopen,
en hebben de patiënten. Zij hebben de techniek.”
Als voorbeeld noemt hij prostaatkanker. Het komt geregeld voor
dat een arts PSA-waarde laat meten. Een hoge PSA-waarde kan

een indicatie zijn voor prostaatkanker. Probleem is dat de
PSA-waarde niet alleen afhankelijk is van de leeftijd van de man,
maar ook van de grootte van de
prostaat op het moment van de
meting waardoor er een groot
grijs gebied is. „Je hebt er niet zo
veel aan”, zegt Scharnhorst.
En dus is vervolgonderzoek nodig, een biopsie waarbij een stukje weefsel wordt verwijderd, bijvoorbeeld. Maar dat doet pijn.
Door nieuwe analytische testen te
ontwikkelen, moet het straks mogelijk zijn aan de hand van een
immunologische merker te voorspellen of een prostaattumor zich
gaat ontwikkelen.
„Dat zijn ingewikkelde testen”,
zegt Scharnhorst. „Promovendi
kunnen daar jaren aan werken. Ik
kan hen begeleiden en invloed op
het onderzoek uitoefenen.”

‘Geen massale vechtpartij in azc Budel-Dorplein’
door Rob Burg
e-mail: r.burg@ed.nl
CRANENDONCK – „We wonen hier
met ruim 1100 mensen bij elkaar;
mensen uit allerlei verschillende
regio’s en landen. Iedereen heeft
ellendige ervaringen achter de
rug. Het is niet vreemd als er dan
soms wat gebeurt. Dat zijn incidenten, er zijn geen structurele
spanningen”, zegt Malik, Syrisch
vluchteling in het azc in Budel.
Ook andere bewoners die om een
reactie wordt gevraagd op het incident afgelopen zaterdag in BudelDorplein, toen een man een ander sloeg met een stok, plús de
massale vechtpartij vorige week
in het asielzoekerscentrum in
Overloon, zeggen dat het vooral

‘peaceful’ is. Dat geldt zowel voor
de Cantine in Dorplein als de
voormalige Duitse kazerne in Budel. Eén Afrikaanse vluchteling
zegt dat er sprake is van ‘regelmatig terugkerende’ spanningen, tussen mensen van verschillende afkomsten of volken. „Elke dag gebeurt hier wel wat”, zegt hij.
„Kleine incidenten, ruzies tussen
twee of drie mensen.”
Media meldden gisterochtend dat
er in de nacht van 21 op 22 novem-

䊳 Het COA zegt dat het
incident te herleiden was
naar een geschil tussen
twee personen

ber in de Cantine in Budel-Dorplein, waar 240 mensen zijn gehuisvest, een massale vechtpartij
zou zijn geweest. Het COA, centraal orgaan opvang asielzoekers,
ontkent dit en zegt dat het incident te herleiden was naar een geschil tussen twee personen, waar
vervolgens een dertigtal bewoners op af kwam. De aanleiding
was geluidsoverlast. Beveiligers
spraken de veroorzakers hierop
aan, waarop een handgemeen ontstond. Hierbij trok een van de bewoners een mes. Toegesnelde bewoners brachten hem tot bedaren. De politie, die ingeschakeld
was omdat de situatie volgens het
COA dreigde te escaleren, hield
hem vervolgens aan.
Het COA wijst er op dat bewo-

ners van een azc bij aankomst de
huisregels moeten ondertekenen.
„Personeel van het COA ziet er
op toe dat deze huisregels worden
nageleefd en spreken bewoners
aan op afwijkend gedrag. Daarbij
zijn een aantal sancties mogelijk,
variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval
beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor
de asielprocedure.”
Volgens burgemeester Vermue
heeft ze regelmatig en uitvoerig
contact met het COA en de politie. „Mij hebben geen signalen bereikt dat er sprake is van stelselmatige ongeregeldheden. Een
massale vechtpartij blijkt ook niet
uit rapportages.”
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