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De piek op zaterdag was groot
en - hoewel de landelijke ten-
dens een stijgende lijn vertoont
- onverwacht scherp.
In Bergen (25), Heerhugo-

waard (52) en Langedijk (20)
was er zelfs sprake van een ver-
driedubbeling van het aantal
besmettingen. Ook in de ande-
re gemeenten sprongen de cij-
fers omhoog. In Alkmaar wer-
den 59 mensen positief getest.
In Castricum (38) was er ook
een flinke stijging.
Zondag daalden de besmet-

tingen, maar nog altijd lag het
niveau flink hoger dan op vrij-
dag. In Alkmaar kwamen er 46
besmette patiënten bij. Dertien
minder dan op zondag, maar

tien meer dan op vrijdag. Heer-
hugowaard vertoonde eenzelf-
de beeld. Van 52 besmettingen
op zaterdag naar 26 op zondag.
Bergen kwammet 8besmettin-
gen terug op het niveau van
vrijdag. In Langedijk (zondag 12,
zaterdag 20), Heiloo (zondag 3,
zaterdag 8) was het beeld het-
zelfde. De situatie in Castricum
(zondag nog 22, zaterdag 38) en
met name in Koggenland blijft
zorgelijk. In die laatste gemeen-
te steeg het aantal nieuwe be-
smettingen zelfs, van 21 op za-
terdag naar 24 op zondag.
Daarmee is Koggenland ’koplo-
per’ omgerekend naar het aan-
tal inwoners.
In Noord-Holland kwamen er

zondag 380 nieuwe positieve
gevallen bij. Zaterdag waren
dat er nog 487. Er werden zon-
dag geen nieuwe ziekenhuis-
opnames of sterfgevallen ge-
meld.

Na een heftige explosie
iets minder hoge cijfers
Alkmaar ! De coronacijfers
jojoën flink verder.Na de onver-
wacht heftige explosie van de
besmettingen op zaterdag
keerde de rust een lag later
enigszins terug.

’Papa’, vraagt de kleine jongen aan zijn vader.
Maar papa heeft weinig aandacht, vanmorgen.
Zijn blik wordt gevangen door de oprit. Een
zandbak is het. Stapels stenen staan er naast. Papa lijkt een rekensom
temaken in zijnhoofd.Hoe lang zal het durenvoordat hij dezemonster-
klus heeft geklaard. Het is nu zaterdagochtend half elf. Hoe ver zou hij
vandaag komen? Staat de auto volgende week weer veilig op het pad?
’Papa?’
Zulke klussen vallen altijd tegen,weet hij. De kosten nemen een loopje
met de begroting, want als je eenmaal begint, verval je van het een in
het ander. En je hebt altijd meer nodig dan je hebt besteld. Dat zou
betekenen:weer naar de bouwmarkt. En dat is geen lolletje in deze tijd.
Jemoet bellen ofmailen voor een afspraak,en dan heb je nietmeer dan
een kwartier om alles op een kar te zetten en af te rekenen.
’Papa?’
Maar hij had het toch drie keer berekend. Het aantal vierkante meters
van de oprit en de afmetingen van de tegels. Het moest kloppen.
’Papa?’
Trilplaat.Hijmoest nog een trilplaat ophalen bij de verhuurder.Hoe laat
was het ook alweer? Een uur of half twee. Even nakijken.
’Papa?’
Vader kijkt naar het kleine ventje. Hij heeft zijn voetbalkleren nog aan
van het wedstrijdje van vanmorgen. En papa had hem net opgehaald
van het voetbalveld.
’Papa, wat is liefde?’
Huh?
’Wat is liefde?’
’Liefde?Wat is dat nouvoor eenvraag.Vorigeweekwil-
de je alles weten over de dood en nu is het weer de
liefde.’
Papa strijkt het nieuwsgierige ventje over zijn bol en
pakt een schep uit de schuur.

Ype Minkema
y.minkema@mediahuis.nl

’Wat is liefde?’
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Alkmaar ! En strijdvaardigheid is
nodig. Want het doormaken van een
zware buikoperatie is als het fietsen
van een bergetappe of het lopen van
een marathon.

De chirurgen in opleiding, Emma
Bruns en Lennaert Groen, weten er
alles van. Zij is fanatiek wielrenster,
hij fervent fitnesser (sportschoolbe-
zoeker). Zij weten: je springt niet
ongetraind op de fiets om mee te rij-
den in de Tour de France. Logisch.
Waarom zou je patiënten dan, bij
wijze van spreken, vanaf de luie
stoel thuis de operatiekamer in rij-
den?

Klinkt gek, trainen voor een grote
buikoperatie, maar uit Canadees on-
derzoek is inmiddels gebleken dat
patiënten die zich goed voorberei-
den, er beter uit komen dan de pa-
tiënten die dat niet doen. Ze herstel-
len sneller. „Patiënten vinden auto-
nomie belangrijk. Ze willen snel
thuis de eigen trap weer op, de eigen
hond uit laten”, aldus Groen.

Met snel moet je denken aan een
week of vier, waar dat voorheen vier
maanden was, wat is gebleken uit
een pilot in het Nijmeegse Radboud
umc. Daaruit is bovendien naar vo-
ren gekomen dat voorbereide pati-

enten minder te maken krijgen met
complicaties zoals naadlekkages
(complicaties ontstaan bij meer dan
de helft van de buikoperaties). Ze
mogen gemiddeld twee dagen eer-
der het ziekenhuis uit. Ook hebben
ze veel minder kans op overlijden.

Wapens
De overlevingskans na behandeling
stijgt fors, zelfs bij mensen met
slechte vooruitzichten, en gaat van
51 naar 73 procent. Bij kwetsbare ou-
deren daalt het sterftecijfer van elf
naar drie procent. Klinkt veelbelo-
vend allemaal, maar er moet bij aan-
getekend worden dat er kleine aan-
tallen patiënten bij de pilot betrok-
ken waren.

Hoe dan ook: fit erin, fit eruit.
Gezonde voeding, beweging en

niet-roken. Daar zijn ze weer. Ze
houden, weten ’we’ inmiddels alle-
maal, een mens stevig op de been -
hoewel ze natuurlijk geen honderd
procent garantie geven op een bla-
kende gezondheid. Ze zijn meteen
ook de belangrijkste wapens in het
trainingsprogramma voor de darm-
kankerpatiënten die onder het mes
gaan. „De tijd van alleen zorg krij-
gen is voorbij. Zorg is; zorgen voor je
gezondheid”, zegt Bruns. Het pro-
gramma is gebaseerd op de princi-
pes van de sportgeneeskunde. Spor-
ters denken volgens Bruns en Groen
niet in zwakte maar zien ’gebreken’

als kansen om zich te verbeteren. De
chirurgen in opleiding zijn al bezig
met de opnamen voor de filmpjes in
de app. Die worden, vertellen ze,
simpel en zo leuk mogelijk. Half
mei moet de app klaar zijn.

Patiënten krijgen dan direct, na
hun kennismaking met de chirurg,
het trainingsprogramma mee. Ze
volgen dit een week of vier, tot drie
dagen voor de operatie. Daarbij krij-
gen ze begeleiding van een diëtist,
fysiotherapeut en natuurlijk de chi-
rurg. Er is ook nog een casemanager
in beeld die het overzicht bewaart.

De tijd is kort, maar met een ver-
betering van tien procent van de

spierkracht en de eiwitopname is de
dokter al tevreden. Elke dag krijgt
een patiënt via de app een work-out
aangeboden, zoals oefeningen die
helpen om na een operatie weer uit
bed te komen. Deze zijn samenge-
steld door oncologisch fysiothera-
peut Ann Taveirne uit Heerhugo-
waard. Dit werkt beter dan zeggen
’ga maar bewegen’. De patiënt wordt
elke dag herinnerd aan z’n eitwitrij-
ke voedingsschema dat door de ge-
specialiseerde diëtisten van het zie-
kenhuis op hem of haar is toegesne-
den. „We hebben het wetenschappe-
lijke met het menselijke
gecombineerd”, zegt Bruns.

Ook ’moeten’ patiënten dagelijks
naar buiten: lopen. Het liefst een
uur.

En ja, natuurlijk krijgen patiën-
ten het advies te stoppen met drin-
ken en roken. Dit soort gedragsver-
anderingen zijn uiterst moeizaam
te bewerkstelligen maar de motiva-
tie is in deze gevallen groot, volgens
de chirurgen. Ook weer, volgens
Groen, omdat patiënten graag zelf
het heft in handen hebben. Bijna al-
le deelnemers houden de gedrags-
verandering vol.

„Daarnaast”, zegt Bruns, „is de di-
agnose voor velen een wake-up call.”
Voor het stoppen met roken kunnen

de patiënten terecht bij het Bredase
bedrijf Sinefuma en voor het stop-
pen met alcohol worden patiënten
verwezen naar de huisarts. In een la-
ter stadium willen de chirurgen het
sociale netwerk in de app integre-
ren. „Het zou bij voorbeeld leuk zijn
om kleinkinderen de kans te geven
om opa en oma te volgen en te li-
ken.”

Als alles loopt zoals Bruns en
Groen wensen, hopen ze de app ook
aan te bieden aan patiënten met an-
dere ziektebeelden. Het gebruik van
de app leidt tot het drukken van de
zorgkosten, in Nederland jaarlijks
zo’n honderd miljard euro.

ZIEKENHUIS Een operatie is als een bergetappe, of een
marathon, zeggen de chirurgen

De patiënt
als
topsporter
Krijg je de diagnose darmkanker, dan wil je niet overgeleverd
worden aan witte jassen, maar graag zelf ook in actie ko-
men. De Noordwest Ziekenhuisgroep geeft oudere patiën-
ten die geopereerd gaan worden, gereedschap in handen:
een trainingsprogramma. Deze wakkert de vechtlust van
patiënten verder aan en geeft hen weer wat vertrouwen.

Leonie Groen
l.groen@mediahuis.nl

##De tijd van
alleen zorg
krijgen is

voorbij. Zorg is;
zorgen voor je
gezondheid

Emma Bruns en Lennaert Groen willen dat hun patiënten fit de operatie in gaan. JJFOTO.NL / JAN JONG

•iDonatie
De Maag Lever Darm Stichting
(MLDS) heeft aan Noordwest
Oncologisch centrum 75.000
euro toegekend voor de verdere
ontwikkeling van het
aanvankelijke prototype van
Fit4surgery TV, een klein
houten televisietoestel dat in
het Amsterdamse AMC werd
gebruikt. Met adviezen,
oefeningen en recepten worden
darmkankerpatiënten van
zeventig jaar en ouder thuis
voorbereid op een operatie. Dit
programma wordt nu in een
app gegoten. De meeste
ouderen (meer dan de helft van
de 15.000 mensen die jaarlijks
de diagnose darmkanker
krijgen, is 65-plusser) kunnen
omgaan met een tablet en wie
er geen heeft, kan er eentje
lenen van het ziekenhuis. Het
programma wordt vergoed
door de grote zorgverzekeraars.

,,Het is elke week wel raak ergens in
de buurt, zegt Olaf Mulder, een van
de gedupeerden. ,,Ik ken vijf bewo-
ners in deze straat die de dupe zijn
maar ik hoor over meer gevallen.
Eentje is al vier keer de sigaar.”

Lease-auto’s
Volgens de twee mannen zijn de
duurdere auto’s het doelwit. ,,Al-
leen de Tesla’s niet. Komt misschien
doordat dat lease-auto’s zijn. Dat
weet iedereen.”

Een woordvoerder van de politie
zegt dat er dit jaar slechts twee keer

aangifte is gedaan door twee bewo-
ners van het Emmakwartier en bei-
den wonen, net als Mulder en Eilan-
der, in de Emmastraat. De ene aan-
gifte stamt uit januari, de andere is
afgelopen week gedaan.

SUV’s
Toen het Emmakwartier honderd
jaar geleden werd neergezet, kon
niemand voorzien dat anno 2021 de
straat geconfisqeerd zou worden
door SUV’s en BMW’s in allerlei
soorten en maten.

Sjouk Eilander zet zijn wagen met

beide rechterwielen op de stoep en
dan nog steekt de wagen aan de lin-
kerkant iets uit het parkeervak, net
als de andere geparkeerde auto’s
voor en achter hem. ,,Na de herbe-
strating onlangs is het hier nog
smaller dan eerst.”

Gissen
Of de autokrasser zich daaraan er-
gert, is slechts gissen. Mulder en Ei-
lander denken eerder dat er jaloezie
in het spel is. ,,Twee jaar geleden is
er iemand opgepakt die hetzelfde
had gedaan. Uit jaloezie!”

Sjouk Eilander: ,,Het is hier te smal om
te parkeren. Of de autokrasser

zich daaraan ergert is speculeren.”
FOTO MEDIAHUIS

’Elke week is het wel ergens raak’
Leonie Groen

" Vervolg van regiovoorpagina
Alkmaar ! De ’hele buurt’ gaat
aangifte doen en camera’s ophan-
gen om de mysterieuze krasser te
kunnen ontmaskeren. Het Em-
makwartier in Alkmaar, en dan
met name de Emmastraat, gaat al
tijden gebukt onder

##Een eigenaar
is al vier

keer de sigaar


