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Joyce (15, niet haar echte naam) schuifelt 
samen met haar moeder de kamer van 
kinderarts Nico van der Lely binnen. ‘Hoe 
gaat het op school?’ vraagt de dokter. 
‘Goed’, antwoordt ze. ‘En hoe is het met 
drinken?’ wil hij weten. ‘Ik drink niet’, 
antwoordt ze. ‘Het is maar twee keer 
gebeurd. Het ging zo snel, dat had ik niet 
verwacht. Binnen ging het goed en buiten 
was het ineens “bam”.’

Twee weken geleden ging Joyce wat drinken 
met vrienden. Petrikov, Safari, bier en wijn. 
Ze eindigde laveloos in een bushokje en 
erna in het ziekenhuis. Ze lag een nacht aan 
een monitor en infuus. Het was al de 
tweede keer. Ze is dus al eens eerder bij 
dokter van der Lely geweest. ‘Wat nu?’ wil 
de arts weten. ‘Ik doe het niet meer’, zegt 
Joyce. ‘Maar dat gelooft u toch niet want dat 
zei ik de vorige keer ook.’ Dokter Van der 
Lely schudt zijn hoofd. ‘Ik heb je de vorige 
keer ook verteld dat alcohol slecht is 
voor je brein, weet je nog?’ Joyce kijkt 
ongeïnteresseerd. ‘Mensen op school 
drinken elke avond bier’, mokt ze. ‘Ik doe 
dat twee keer en dan zit ik meteen hier.’ 
‘Tja’, zegt Van der Lely, ‘je bent inderdaad 

niet de enige die wel eens drinkt. Daarom is 
er een alcoholpoli. Maar jij bent opgenomen 
in een coma.’ Joyce schudt haar hoofd. ‘Ik 
was niet in coma, ik was gewoon moe.’ Haar 
moeder lijkt radeloos. ‘Ze drinken gewoon 
’s middags!’ zegt ze. ‘Een van haar vrienden 
heeft een blokhut en daar spreken ze af. Ik 
werd gebeld door haar vriendinnen die 
vertelden dat ze bij de bushalte lag.’ De 
dokter laat een plaatje van hersenen zien. 
‘Het is allemaal best logisch’, concludeert 
hij. ‘Dit is thrillseeking behavior. Dat hoort bij 
pubers. Maar het is niet goed. Een afspraak 
bij de kinderpsycholoog helpt, denk ik.’ ‘Dat 
denk ik niet’, zegt Joyce. ‘Iedereen maakt er 
zo’n drama van. Er is toch niks gebeurd? Ik 
doe dit niet elk weekend.’ De dokter fronst: 
‘Het is nu wel twee keer gebeurd.’  

Dom
Wie comazuipt (in Delft en omstreken), 
krijgt met dokter Nico van der Lely en 
daarna een kinderpsycholoog te maken. 
Het is de bedoeling dat in het hele land 
ziekenhuizen met deze aanpak gaan 
werken. In Hoorn, Leeuwarden en 
Eindhoven is het idee al overgenomen. 
Jongeren tot achttien worden in de poli 

voorgelicht over de gevaren van (te veel) 
drank. Daarna worden ze doorverwezen 
naar de kinderpsycholoog en - als dat nodig 
is - naar verslavingszorg. Wie school-
problemen heeft, krijgt een psychologisch 
onderzoek. ‘Meestal zien we jongeren 
maar één keer’, vertelt Van der Lely als 
Joyce weg is. ‘Dat iemand hier voor de 
tweede keer komt, is uitzonderlijk. Ik 
probeer kinderen te beschermen. Ze 
worden dommer van drank en krijgen later 
een geheugenstoornis. Het doel is dat 
ze het niet nog een keer doen.’ Hij roept 
de volgende patiënt. 
Renee (15, niet haar echte naam) verscheen 
een tijdje geleden in het ziekenhuis in 
plaats van op school. Ze gelooft dat ze rum 

had gedronken, maar zeker weet ze het 
niet. ‘Mijn vriendin weet het nog wel’, 
vertelt ze aan dokter van der Lely. ‘Wat wil 
je worden?’ vraagt de arts. Ze wil een 
hbo-opleiding doen en stewardess worden.  
‘Op jouw leeftijd krijg je elke dag hersen-
cellen’, begint de dokter. ‘Als je veel drinkt, 
nemen je hersencellen af. Dat is de puber-
paradox. Je weet dat het niet goed voor je is, 
maar toch doe je het. Dit deel van je 
hersenen is pas af op je 21ste.’ Hij pakt zijn 
hersenplaatje erbij. ‘Ga ik te snel?’ vraagt hij 
na een tijdje. ‘Nee hoor’, zegt Renee. ‘Ah, 
goed. Want als ik enthousiast word, ga ik 
altijd snel’, zegt hij. ‘Dat heb ik ook hoor’, 
antwoordt ze. ‘Kijk we begrijpen elkaar’, 
concludeert de arts. ‘Het is je nu een keer 

Vrijgesproken De Nederlandse Sea 
Shepherd-activist Erwin Vermeulen is in Japan 
vrijgesproken van mishandeling. Vermeulen werd 
in december gearresteerd omdat hij een Japanse 
dolfijnjager zou hebben geduwd. 

Alcoholpoli – Jongeren die in het ziekenhuis belanden met een 
alcoholvergiftiging worden doorverwezen naar een polikliniek 
voor Jeugd en Alcohol. Bijvoorbeeld die in het Reinier de 
Graafziekenhuis in Delft. Daar wacht dokter Nico van der Lely met 
hersenplaatjes. 7Days schoof aan tijdens zijn spreekuur. 
Tekst Govrien Oldenburger, foto Guus Schoonewille 

Comazuipen maakt jongeren dommer
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Ontvoerder? In dit huis in Roosendaal 
woont volgens omwonenden de verdachte 
van de ontvoering van een meisje (5) 
uit Oudenbosch. De 26-jarige man is vrijdag-
avond aangehouden. 

School Awards In de Amsterdamse 
Heineken Music Hall werden vrijdag de 
538 School Awards uitgereikt. Het Kalsbeek 
College uit Woerden werd de leukste school van 
Nederland en won een schoolfeest. 

Carnaval  In het zuiden van Nederland barstte het afgelopen 
week van de wortels, Pino’s en Steve Jobs-kostuum. Maandag-
middag denderde deze praalwagenoptocht door Den Bosch. Dit 
alles vanwege, jawel, carnaval. 

Gefascineerd door taal
Voor een culturele reis was ik afgelopen week 
samen met mijn klasgenoten in Berlijn. Gek genoeg 
merkte ik pas dat iedereen om mij heen Duits sprak 
toen ik me een weg baande door een stinkende 
supermarkt. Ik versta Duits, ik kan het lezen en tot 
op zekere hoogte ook spreken, maar ik hoor het 
nooit om mij heen. In tegenstelling tot - natuurlijk - 
Nederlands, en Engels. 

Ik heb een fascinatie voor talen. Het idee dat Engels, 
Duits, Spaans en Russisch eeuwen geleden 
ontwikkeld zijn en dat we ze nu - in een iets 
gemoderniseerde versie - nog steeds spreken, vind 
ik fantastisch. Het is toch bijzonder dat iedereen 
die Nederlands spreekt weet wat ik bedoel als ik zeg: 
‘Er liep een jongen over straat.’

In mijn vrije tijd struin ik uren op Wikipedia om te 
lezen over uitgestorven talen, zinsconstructies en 
het verschil tussen een moedertaal en een tweede 
taal. Ook ga ik graag met mensen in discussie over 
het verschil tussen Amerikaans-Engels en Brits-
Engels en tussen Vlaams-Nederlands en Hollands-
Nederlands. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat 
Britten tegen een taxi cab zeggen en de Amerikanen 
taxi, maar dat ze elkaar toch verstaan en begrijpen. 
Nog lokaler: ik kan mesjogge zeggen - een 
Amsterdams woord wat weer geleend is van het 
Jiddisch - en bijna iedereen begrijpt wat ik bedoel. 
Ondanks dat je dit woord niet dagelijks hoort. 

Mijn fascinatie werd alleen maar groter toen ik 

maandagavond op een artikel op Wikipedia stuitte 
dat over de uitgestorven taal Russennorsk ging. De 
taal was ontstaan doordat Russische en Noorse 
vissers en handelaren met elkaar probeerden te 
communiceren en is bijna 250 jaar gebruikt. Ik vind 
het haast opwindend dat een taal zo kan ontstaan. 
Eigenlijk baal ik dat ik alleen Nederlands en Engels 
goed spreek en Frans, Spaans, Duits en Russisch een 
beetje. Mijn doel voor 2012? Het mooie uit iedere taal 
halen. Echt iedere taal. Iemand nog suggesties? 

‘Mijn doel voor 2012? Het mooie uit 
 iedere taal halen. Echt iedere taal’

Rutger de Quay (16) is scholier, schrijver en medeoprichter 
van Ontfrissend.nl. Op deze plek lees je elke week zijn mening. 
Reageren? Mail naar redactie@sevendays.nl
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overkomen, maar het moet niet nog een 
keer gebeuren. Ik heb niks tegen een biertje. 
Maar doe het niet te jong. Begrijp je?’ Renee 
knikt. ‘Ja hoor, ik begrijp het wel.’ Ze wordt 
doorverwezen naar de kinderpsycholoog. 
De dokter kijkt tevreden. ‘Het kwartje is 
gevallen’, zegt hij. Hij roept de volgende. 

Esmee (15, niet haar echte naam) gaf eind 
vorig jaar een feest met haar buurjongen 
die zestien werd. Daarvoor had ze inge-
dronken met een vriendin. Ook zij belandde 
in het ziekenhuis. ‘Wat had je eigenlijk 
gedronken?’ wil de dokter weten. ‘Canei, 
pure Bacardi en Bacardi met cola voor zover 
ik het me herinner’, zegt Esmee. ‘Het 
gebeurde onder mijn neus’, vertelt haar 
moeder. ‘Niemand heeft iets gezien of 
gemerkt, zo raar.’ ‘Dat kan kloppen’, zegt de 
arts. Als wij (hij wijst naar de verslag-

geefster en zichzelf, red.) dronken zijn, gaan 
we waggelen want wij zijn bejaard. Maar op 
haar leeftijd voel je het niet aankomen. Je 
blijft gewoon recht lopen en ineens val je 
om. Snuif je ook coke?’ vraagt hij aan 
Esmee. Die grinnikt. Natuurlijk snuift ze 
geen coke. ‘Waarom niet?’ vraagt de arts. 
‘Omdat het slecht is hè?’ antwoordt hij zelf. 
‘Maar alcohol is ook slecht! Het is zo slecht 
voor je lichaam. Je moet gewoon 0,0 
drinken tot je achttien bent.’ En weer pakt 
hij zijn hersenplaatje erbij.
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IJsbergen De bergen kruiend ijs in het IJsselmeer bij het Friese Hindeloopen 
trokken zondag veel bekijks. Als het na een vorstperiode hard waait, wordt het ijs tegen 
elkaar geduwd. Resultaat: ijsbergen. 

Discussie De Britse shariageleerde Haitham 
al-Haddad (rechts) was vrijdag in Nederland. ’s Avonds 
debatteerde hij in Amsterdam over de islam met onder 
andere GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi. 

Kardinaal Paus Benedictus XVI heeft zaterdag 
aartsbisschop Wim Eijk (rechts) van Utrecht en nog 21 andere 
geestelijken verheven tot kardinaal. In het Vaticaan kregen ze 
een rode hoed en ring. 

Foutje – Voor de lol het water van de glijbaan 
even stilzetten. Of de bubbels van de whirlpool 
op standje ‘extreem hard’. Ook leuk: de water-
temperatuur van het zwembad laten zakken naar 
een graad of acht. Door een beveiligingsblunder 
kon iedereen vorige week het subtropisch 
zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen via internet 
bedienen. Het lek is inmiddels gedicht. 
Door Nathalie Strijker

Het beveiligingslek werd gevonden door twee 
hackers die anoniem willen blijven. Zij vertelden 
hun verhaal begin deze week aan het computer-
blad Webwereld. De hackers ontdekten dat het 
bedieningssysteem van het zwembad via internet 
voor iedereen toegankelijk was. Met het grootste 
gemak konden volgens hen de watertemperatuur 
en de attracties bediend worden.Toen de  hackers 
ontdekten dat ook de chloortoevoer waarschijnlijk 
via internet geregeld kon worden, trokken ze 
meteen aan de bel. ‘Het is mijn nachtmerrie dat er 
iets met kinderen gebeurt omdat iemand in een of 

ander vreemd land een “grapje” wil uithalen’, 
vertelt één van hen aan Webwereld.

Niet in gevaar
Woordvoerder Pieter Doesburg van de gemeente 
Stichtse Vecht, verantwoordelijk voor het onder-
houd van het zwembad, erkent dat er een grove 
beveiligingsfout is gemaakt. ‘Maar het verhaal over 
het chloor klopt gelukkig niet. De hoeveelheid 
chloor die aan het zwemwater wordt toegevoegd 
kan niet van afstand geregeld worden. Voor zover 
wij hebben kunnen nagaan, zijn bezoekers niet in 
gevaar geweest.’ Doesburg legt uit hoe het beveili-
gingsprobleem is ontstaan. ‘Via internet kan er 
verbinding worden gelegd met het onderhouds-
systeem van het zwembad. Als de medewerkers 
van het zwembad een probleem niet zelf kunnen 
oplossen, kan een onderhoudsmonteur op afstand 
vaak kleine problemen wel oplossen. Het systeem 
wordt dan even open gezet en als de klus klaar is 
weer afgesloten. Dat laatste is dus onlangs na 
onderhoudswerkzaamheden niet gebeurd.’
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Meldpunt gemeld
Zo’n drieduizend mensen hebben 
geklaagd over het meldpunt voor 
Oost-Europeanen. PVV-leider Geert 
Wilders lanceerde het meldpunt om 
klachten over mensen uit Polen en 
andere landen in Midden- en 
Oost-Europa te verzamelen. Ze 
zorgen hier voor overlast en 
pikken baantjes in, zegt hij. Wilders 
kreeg al tienduizenden klachten 
binnen. Discriminatie, vinden 
tegenstanders. Ze dienden massaal 
klachten in bij anti-discriminatie-
bureaus. Die hebben de klachten 
onderzocht, maar gaan geen 
aangifte doen omdat het meldpunt 
niet tegen de wet is. Wel gaan 
ze de klachten doorsturen aan 
gemeentes met daarbij de 
vraag of ze stelling willen nemen 
tegen het meldpunt. Ook vanuit 
het buitenland is er kritiek. 
Europarlementariërs uit Polen, 
Roemenië en Bulgarije hebben 
opgeroepen om geen Nederlandse 
producten mee te kopen als protest 
tegen het meldpunt.

Verplichte homoles
Alle middelbare scholen moeten 
verplicht aandacht besteden aan 
homoseksualiteit. Onderwijs-
minister Van Bijsterveldt heeft een 
voorstel ingediend om dit te 
regelen. Aandacht voor ‘seksuele 
diversiteit’ wordt een kerndoel 
en dat betekent dat scholen 
het onderwerp moeten 
behandelen. Van Bijsterveldt doet 
dit nadat een meerderheid in de 
Tweede Kamer erom vroeg. 

De lessen over homoseksualiteit 
zijn, vooral op strengchristelijke 
scholen, een gevoelig punt. 
Als het voorstel wordt 
aangenomen, moeten ook die 
scholen homolessen geven.

Job stopt
Job Cohen is niet langer de leider 
van de PvdA, zo maakte hij deze 
week bekend. Cohen lag al een tijd 
onder vuur. Hij kwam niet goed over 
in de media en het lukte hem niet 
om overtuigend oppositie te voeren 
tegen de regering van VVD en CDA. 
Daardoor staat de PvdA er in de 
peilingen beroerd voor. Als er nu 
verkiezingen zouden zijn, zou de 
PvdA waarschijnlijk zwaar verliezen. 
De partij gaat op zoek naar een 
nieuwe leider die dat verlies moet 
voorkomen. Wat Cohen gaat doen, 
is nog niet bekend. Hij was eerder 
burgemeester van Amsterdam. In 
2010 werd hij leider van de PvdA. Bij 
de verkiezingen kwam hij één zetel 
tekort om de grootste partij te 
worden. Daardoor kon hij niet 
regeren en kwam hij in de Tweede 
Kamer terecht. 

Vliegende vloeibare coke
Op luchthaven Schiphol worden steeds meer mensen gepakt die 
proberen vloeibare cocaïne te smokkelen. Afgelopen jaar liepen 65 koeriers 
tegen de lamp, zo staat in het jaarrapport van de marechaussee. Dat is 
ruim drie keer zoveel als het jaar daarvoor. Vloeibare cocaïne wordt 
meestal op dezelfde manier gesmokkeld als coke in poedervorm. 
Smokkelaars stoppen het in bolletjes en slikken die door. Ze denken 
waarschijnlijk dat vloeibare cocaïne minder goed te zien is op 
scanners, maar dat is helemaal niet zo. In totaal werden in 2011 op 
Schiphol 1068 drugssmokkelaars opgepakt.
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Cijfers
In 2010 zijn 684 Nederlandse jongeren met spoed opgenomen 
in een ziekenhuis na het drinken van te veel alcohol. In 2007 
waren dat er 297. In 2008 337 en in 2009 vijfhonderd. Het gaat 
meestal om autochtone jongeren met een gemiddelde leeftijd 
van iets boven de vijftien jaar. De vehouding tussen jongens en 
meisjes is gelijk. Deze getallen hebben kinderartsen (op verzoek 
van Van der Lely) verzameld en staan op de site van STAP, het 
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid.  

Beveiligingslek in zwembad
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