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ROOKPLUIM BOVEN SCHEVENINGEN

SCHEVENINGEN. Op het vissersschip de Johanna Maria in de haven van Scheveningen zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een explosie en de 

brand die erna uitbrak. Eén persoon raakte zwaargewond, met brandwonden aan hoofd en armen. De ander had rook ingeademd. De rookpluim die boven 

Scheveningen ontstond, was tot in Leiden te zien, meldden twitteraars.  beeld Jill van Calsteren/De Scheveningsche Courant

Kankerpatiënt moet vechten voor z’n baan
Redactie binnenland

NIJMEGEN. Een jongeman heeft
kanker gehad, is genezen
verklaard en gaat solliciteren.
De werkgever zal niet hardop
zeggen dat hij geen kans maakt
vanwege zijn ziektegeschiede-
nis. Maar de kans dat hij nul op
het rekest krijgt, is levensgroot.
„Dat is erg jammer, want een
trouwere werknemer bestaat er
eigenlijk niet.”

Mensen die kanker hebben
gehad, moeten meer hulp krijgen
om weer aan een baan te komen.
Dat wil D66. „Hun arbeidsmarkt
positie is zorgelijk: een kwart ver
liest tijdens de ziekte hun baan,
mensen komen moeilijk weer
aan de slag of kunnen zich lastig
verzekeren”, meldde de partij
zaterdag.
Heel herkenbaar, zegt dr.

Eveliene MantenHorst. Zij is
kwartiermaker van het AYA Plat
form, dat staat voor ”Adolescents
and Young Alduls”. Het platform

is er voor jongvolwassenen in de
leeftijd van 18 tot 35 jaar met
kanker.
Deze groep heeft vaak verve

lende werkervaringen vanwege
hun ziekte, weet dr. Manten. „Wij
spreken jonge mensen die als
het ware heel groot ”kanker” op
hun voorhoofd hebben staan. Ze
zitten met een gat in hun studie
waarover een toekomstige werk
gever vragen gaat stellen. Je hebt
dat gat immers niet gevuld met
backpacken in Australië.”
Vaak gaat de baan hun neus

voorbij. „Werkgevers zeggen toch
vaak: Je hoort bij een risico
groep, ook al geeft een oncoloog
honderd keer aan dat de kans op
terugkeer heel klein is.”
Als het aan D66 ligt, moet dat

veranderen. „De eerste jaren
nadat mensen zijn hersteld van
kanker is er een grotere kans dat
de ziekte terugkeert. Zij zijn vaak
niet meer arbeidsongeschikt,
maar werkgevers zijn nog heel te
rughoudend om deze mensen in
dienst te nemen”, aldus D66Ka

merlid Van Weyenberg. Daarom
pleit hij voor een speciale polis
voor deze doelgroep.
Goed idee, vindt dr. Manten.

„Wij zijn aan het kijken of er niet
zoiets als een solidariteitsfonds
opgezet kan worden. Ook een
kleine werkgever kan zo met een
gerust hart iemand die kanker

heeft gehad in dienst nemen. Hij
hoeft dan niet bang te zijn dat
zijn onderneming omvalt als de
ziekte toch terug zou komen.”
Het AYA Platform is nog jong:

het begon in 2010 in de Radboud
Universiteit Nijmegen en werd
in 2011 breder actief. Dr. Man
ten (50) is de drijvende kracht
erachter. Zij werd, als kankeron

derzoeker, op 42jarige leeftijd
zelf geconfronteerd met de
diagnose kanker. Haar ervaring
is dat je dan direct slachtoffer
wordt. „Ik heb geen vervelende
werkervaringen, maar ik zag
wel dat bedrijfsartsen meteen de
zieligheidsfactor van stal halen.
Werken? Doe maar niet, zeiden
ze. Maar uit werk haal ik energie
en zelfvertrouwen.”
Ze raadt iedereen aan die met

kanker geconfronteerd wordt om
niet bij de pakken neer te zitten.
„Als je maar iets kunt lezen of
een pennetje vast kunt houden,
doe dat dan. Het is fijn voor het
bedrijf en fijn voor jezelf.”
Door hun ervaring kunnen

exkankerpatiënten volgens haar
zelfs iets extra’s betekenen voor
een bedrijf. „Als je na zo’n bepa
lende ervaring het leven weer op
mag pakken, ben je een enorme
inspiratiebron voor je omgeving.
Een trouwere werknemer bestaat
eigenlijk niet.”

>>aya4net.nl

„Werkgevers stel-
len vragen over 
het gat in je cv. 
De baan gaat dan 
vaak niet door”

In Panama
gevonden
weefsel van
Nederlandse
Redactie binnenland 

DEN HAAG. Menselijk weefsel dat
in de jungle in Panama is gevon-
den, is van Lisanne Froon. Dat
is gebleken uit DNA-onderzoek,
zo heeft het forensisch labora-
torium in Panama-stad gisteren
bevestigd.

De twee rechercheurs die hebben
geholpen bij het onderzoek naar
de vermiste Lisanne en haar vrien
din en Kris Kremers in Panama
zijn vanmidag teruggekeerd in
Nederland. Dat maakte de politie
bekend. Na aankomst op Schiphol
gingen ze direct naar het Neder
lands Forensisch Instituut (NFI).
Het onderzoek in Panama naar

de vrouwen gaat nog altijd onver
minderd door. De zoektocht wordt
momenteel bemoeilijkt door on
stuimig weer.
Vanmiddag om 17.00 uur Ne

derlandse tijd geven de Panamese
autoriteiten een persconferentie.
Volgens een woordvoerder van
de familie moet de leider van het
onderzoek de kans krijgen om
nieuws wereldkundig te maken.
„Wij weten ook niet precies wat ze
gaan melden.”
Op de botresten die zijn aange

troffen in de jungle zijn volgens
de NOS geen sporen van geweld
gevonden. De onderzoekers zou
den nog geen doodsoorzaak heb
ben kunnen vaststellen, maar een
misdrijf lijkt onwaarschijnlijk.

LONDEN (ANP). Veel Britse
militairen zijn eigenlijk
niet geschikt om te wor-
den ingezet bij gevechten.
De afgelopen drie jaar is
bij niet minder dan 22.000
militairen, oftewel bij een
op de negen, overgewicht
geconstateerd. Dat meld-
den Britse media gisteren.
De afgelopen drie jaar zijn
32.419 Britse militairen ge-
zakt voor de basisfitnesstest.
Een hooggeplaatste officier
wijt de gewichtsproblemen
vooral aan het eetgedrag van
militairen.

Dikke soldaten


