4
nederlands dagblad
vrijdag 19 juli 2019

anp nd.nl/nederland

Huisartsen:
tekort aan
assistentes
▶ Den Haag
De dokterspraktijken in ons land
zullen meer en meer te maken krijgen met tekorten aan assistenten
en ondersteuners. Dat meldt de
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).
Terwijl veel medewerkers met pensioen gaan en opvolgers lastig te vinden zijn, groeit de zorgvraag door onder meer de vergrijzing. Zo verwacht
Flevoland de komende vijf jaar een
tekort van 109 doktersassistenten en
78 praktijkondersteuners. In Friesland ligt het verwachte tekort aan
doktersassistenten op 108 en aan
praktijkondersteuners op 124.
Hoewel het aantal inwoners van de
ene regio krimpt en van de andere
stijgt, neemt in alle regio’s het aantal
75-plussers toe. Zij vragen vaker om
zorg. Doordat ze langer thuis wonen,
groeit het beroep op de huisartsenzorg extra. Ook liggen mensen korter
in het ziekenhuis en vangen de huisartsenpraktijken taken daarvan op.
De circa 5000 huisartsenpraktijken
tellen zo’n 31.000 doktersassistenten,
praktijkondersteuners en andere medewerkers. <
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Vierdaagselopers
voor jeuk gespaard
▶ Nijmegen
De eikenprocessierups laat de lopers
van de Nijmeegse Vierdaagse met
rust. De populaire wandelmars gaat
deels door gebieden waar eerder extreem veel van de jeuk veroorzakende rupsen zaten, maar het Rode
Kruis kreeg tot donderdagmiddag
geen enkele loper met klachten onder ogen. De parcoursen van de
Vierdaagse zijn schoongemaakt tot
een dag voor de start, dinsdag.
Waarschijnlijk heeft dat geholpen,
aldus de organisatie.
Ook op het militaire kamp Heumensoord zijn weinig klachten. De
gemeente Heumen had daar vlak
voor de Vierdaagse nog meer dan
negentig rupsennesten uit eikenbomen verwijders . <
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Stille ramp in de Noordzee
…Illegaal bergen van scheepswrakken gebeurt niet alleen volop in
Zuidoost-Aziatische wateren, maar
ook op de bodem van de Noordzee.
…Daders kunnen ongestoord hun
gang gaan, waarschuwt stichting
Duik de Noordzee Schoon. ‘Op de
zeebodem heeft zich een stille ramp
voltrokken.’

▶ Den Haag
Twee weken geleden maakte minister Ank Bijleveld (Defensie) bekend
dat er twee Nederlandse oorlogswrakken uit de Maleisische wateren
zijn verdwenen. In 2016 verdwenen
er ook al drie. Hoogstwaarschijnlijk is
dat het werk van illegale bergers. Bij
nabestaanden kwam het nieuws
hard aan. Op de twee schepen verbleven 77 opvarenden.
Dichter bij huis is de situatie niet
minder ernstig, zegt Ben Stiefelhagen, professioneel duiker en voorzitter van de stichting Duik de Noordzee Schoon. Hij zet zich met zijn
stichting in tegen het vernielen van
scheepswrakken. Op de bodem van
de Noordzee heeft zich een stille
ramp voltrokken, schetst hij.
De afgelopen jaren zijn volgens hem
honderden scheepswrakken beroofd
van hun kostbaarheden. Koperen
ketels en pijpen en bronzen scheepsschroeven, vooral van gezonken
marine-, koopvaardij- en passagiersschepen zijn met behulp van grijpers
uit de wrakken gerukt.
‘Ik duik al 35 jaar in de Noordzee en
ik ken geen scheepswrak van waarde
dat nog nooit een bezoekje heeft gehad van een berger. Dat op deze
schepen vaak nog zeemansgraven
zijn, en dat er dus sprake is van grafroof, interesseert deze bergers blijkbaar niet. Het gaan hun alleen om
geldelijk gewin. Dan gaan alle principes overboord.’

handhaving
Stichting Duik de Noordzee Schoon
waarschuwde in het verleden herhaaldelijk dat bergers kostbare metalen roofden van de drie gezonken
Britse kruisers HMS Aboukir, HMS
Hogue en HMS Cressy. De Britse
overheid besloot in 2017 de schepen
officieel te gaan beschermen. Volgens
Stiefelhagen verdwijnen er echter
nog steeds dingen van de schepen.
‘Handhaving is er vrijwel niet. Ik kom

Duikers van stichting Duik de Noordzee schoon zien met eigen ogen wat de bergers aanrichten.
heel veel op de Noordzee, maar ik
heb ver uit de kust nog nooit een politieboot gezien en ook het vliegtuig
van de Nederlandse Kustwacht zie ik
nooit. Bergers kunnen ongestoord
hun gang gaan.’

te laat
Bergingen uitvoeren op wrakken die
tot het Nederlands erfgoed behoren,
is verboden. Volgens de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed zijn er de
laatste jaren belangrijke stappen gezet om waardevolle exemplaren beter te beschermen. ‘De instandhouding van deze schepen is een
aandachtspunt. Daarom heeft het kabinet vorig jaar geld vrijgemaakt om
de wrakken te inventariseren en te
bepalen wat er nodig is om ze te beschermen’, zegt woordvoerder
Willemien van de Langemheen van
de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Ook liet Nederland in 2016 weten toe te willen treden tot het internationale Unesco-verdrag voor de
bescherming van cultureel erfgoed
onder water.
Volgens Stiefelhagen komen deze
maatregelen te laat. ‘Het bergen is al
sterk afgenomen, omdat de meest
interessante schepen inmiddels zijn
leeggeroofd.’

Het Britse slagschip HMS Queen Mary, toen nog in volle glorie.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is minder pessimistisch gestemd. Volgens de instantie is de toestand in de Noordzee niet te
vergelijken met hoe het eraan toegaat in de Aziatische wateren. ‘De
omvang en manier waarop schepen
in Azië worden geborgen, kennen we
hier niet. Maar we zijn ons wel zeer
bewust van de noodzaak om iets aan
de problemen te doen.’

veroordeling
Tot nu toe werden illegale bergers in
Nederland nog niet veroordeeld. Dat
gebeurde wel in Groot-Brittannië.

Het Terschellinger bergingsbedrijf
Friendship Offshore werd in augustus
2018 door de rechtbank in Newcastle
veroordeeld tot een hoge geldboete
voor het illegaal bergen van voorwerpen uit een Brits vrachtschip dat
was gezonken in 1916.
Hetzelfde bedrijf kwam in 2016 ook
in opspraak toen het werd beschuldigd van het slopen van onderdelen
van het in 1916 gezonken slagschip
HMS Queen Mary. Justitie kon het
bedrijf echter niet vervolgen omdat
hun schip onder Panamese vlag en
buiten Nederlandse wateren opereerde. <

overdwars
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Premier stuurt kleuter persoonlijke videofelicitatie
Dát had hij niet verwacht. De vijfjarige Hidde
Jacobs uit Ede glunderde van oor tot oor toen
hij donderdag voor zijn verjaardag een persoonlijke videoboodschap ontving van minister-president Mark Rutte.
▶ Ede
Hidde zit in groep 2 van christelijke basisschool
De Vlinderboom. En sinds hij ontdekt heeft wie
eigenlijk ‘de baas van Nederland’ is, is hij fan van
de premier. ‘Hidde is eigenwijs en heeft niet zoveel met autoriteiten, daarom had hij bedacht
dat, als hij de baas van Nederland zou worden,
hij zich niet aan de regels zou hoeven houden’,
vertelt moeder Heidi Jacobs. ‘Natuurlijk hebben
wij ook verteld dat dat zo niet werkt, maar hij
heeft sindsdien zijn zinnen op het beroep van
Mark Rutte gezet. Het hele jaar door bestookt hij
ons al met vragen. Hij wil weten waar Rutte

Hidde toont zijn premiersmuts in de klas.
werkt, of hij wel tijd heeft om te trouwen en in
welke auto hij rijdt.’ Dat was ook kleuterjuf
Gerda de Rooij opgevallen. Hidde is in de zomervakantie jarig en trakteerde eerder deze week
daarom alvast. ‘Op school maken ze dan altijd
een muts voor de jarige. En juf Gerda had voor
Hidde een muts gemaakt met een foto van Rutte

erop, omdat Hidde dat had gevraagd. Samen met
haar heeft hij via Google de afbeelding gezocht.
Zo’n muts had de juf nog nooit gemaakt, zei ze.
Meestal zijn het racewagens bij de jongens. Ze
vroeg of hij het goed vond dat zij een foto daarvan naar Mark Rutte stuurde. Dat gebeurde en
toen kregen we dus tot onze verrassing een persoonlijke videofelicitatie retour van de premier!
Hidde was stomverbaasd, maar vond het geweldig toen hij het zag. Rutte noemt ook echt zijn
naam.’ De video is gemaakt in het Torentje in
Den Haag. ‘Ik heb begrepen dat je een hele mooie
muts hebt gehad waar zelfs plaatjes van mij op
zouden zitten. Ik ben daar ongelooflijk vereerd
over’, zegt Rutte in het filmpje. ‘Misschien komen
we elkaar nog een keer tegen.’ Jacobs: ‘Hidde is
nu nog meer geboeid geraakt door de premier.
Leuk dat dit kan in Nederland.’
▶▶ De video is te zien op www.nd.nl/hiddeenrutte

Gebruik van contant
geld blijft afnemen
▶ Amsterdam
Nederlanders hebben in 2018 weer
minder met contant geld betaald
dan het jaar ervoor. De rol van cash
wordt steeds meer overgenomen
door het contactloos pinnen van
kleine bedragen. Van alle betalingen
aan de kassa gebeurde vorig jaar 37
procent met contant geld, aldus De
Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland. In 2017 werd
nog 41 procent contant afgerekend.
In dezelfde periode groeide het aantal pinbetalingen met ruim 400 miljoen tot bijna 4,3 miljard. Het hardst
stegen de pinbetalingen van bedragen onder de 5 euro. Ook ouderen
van boven de 75 volgen de trend. <

