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● Coalitiepartijen: ‘We zitten hier niet omdat het pluche zo lekker plakt’

Verbazing over fusieplan Son
Coalitiepartijen Son en Breugel nemen
afstand van standpunt van college van
B en W over een fusie met Nuenen.
door Irene van de Ven
e-mail: i.vdven@ed.nl
SON EN BREUGEL. De twee coalitie-

partijen Dorpsvisie en Dorpsbelang in Son en Breugel nemen afstand van het standpunt van het
college van B en W over een eventuele fusie met Nuenen. Dat maken zij in een gezamenlijk persbericht bekend. Raadslid Jelle de

Jong van Dorpsvisie licht toe waarom ze ‘bijzonder verbaasd zijn’. B
en W willen na twee stappen van
intensivering van samenwerking
naar een bestuurlijke fusie met
Nuenen.
„We vinden het jammer dat deze volgorde is gehanteerd. Stap
één en twee van het collegeverhaal om samenwerking te intensiveren zijn goed te volgen.” De der-

de stap vindt De Jong een zeer onlogische.
Elly Brocken van coalitiepartij
Dorpsbelang wil vooral duidelijkheid scheppen. „Op dit moment
is er nog helemaal geen sprake
van dat Son en Breugel het niet
zelfstandig kan.” Brocken erkent
wel dat de discussie gevoerd moet
worden. „We moeten alleen waker dat het doel op deze manier al
vaststaat.”
Burgemeester Hans Gaillard:
„Een bestuurlijke fusie met Nuenen zou een eindpunt kunnen
zijn. We weten dat intensivering
van de samenwerking een keer ophoudt. En bovendien is het zeer

gebruikelijk dat het college – in
een besluitvormende fase in het
proces – een voorstel doet. Als de
raad het anders wil, horen we
dat.” Gaillard benadrukt dat het
college kijkt naar de bestuurlijke
toekomst om de gemeenschap
van Son en Breugel te dienen.
„We zitten hier niet omdat het
pluche zo lekker plakt.” Het voorstel waarin een fusie met Nuenen
als duidelijke mogelijkheid naar
voren komt, is ook geen manier
om de provincie gerust te stellen
dat Son en Breugel nadenkt over
de toekomst. „Zeker niet. We
doen dit niet om de provincie te
plezieren.” De coalitiepartijen noe-

Huidkanker-app scoort
In Eindhoven
ontwikkelde app
voor smartphone
herkent nu met
zekerheid 80
procent van alle
types huidkanker.
door Arnold Mandemaker
e-mail: a.mandemaker@ed.nl
EINDHOVEN – Het is nu voor gewone mensen zonder medische achtergrond mogelijk om met 80 zekerheid vast te stellen of een
vreemd plekje op het lichaam een
vorm van huidkanker is of niet.
Dat is een grotere accuratesse dan
de gemiddelde huisarts bereikt.
Het geheim: een app die is doorontwikkeld door het bedrijf SkinVision van directeur Dick Uyttewaal en de medische kennis van
dermatologe Monique Thissen
van het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven.
Thissen testte de app bij ruim
honderdvijftig patiënten, waarbij
door middel van een laboratoriumtest met honderd procent zekerheid was vastgesteld dat zij
huidkanker hebben. De app kon
in tachtig procent van de gevallen
de huidkanker met zekerheid herkennen en in 95 procent met grote waarschijnlijkheid. Een gemiddelde huisarts komt niet verder
dan een zekerheid van 65 procent.
Daarmee is de app niet alleen
voor leken, maar ook voor deze beroepsgroep een goed en nuttig
hulpmiddel, denken de twee ontwikkelaars.
Thissen gaat nog tot eind dit jaar
door met deze vergelijkingstesten
en hoopt dan vijfhonderd patiënten, alleen op vrijwillige basis,
aan de app-test te kunnen onderwerpen.
Uyttewaal en Thissen presenteren de voorlopige resultaten van
hun onderzoek in juli tijdens een
internationaal dermatologencongres in München. Dat zal veel stof
doen opwaaien, voorspelt Uyttewaal. Dermatologe Thissen, ook

men in het schrijven de uitspraken van het college van B en W
‘prematuur’. ‘In de gemeenteraad
van Son en Breugel is de discussie
over de bestuurlijke toekomst van
de gemeente nog volop gaande,
waarbij volgens ons nog alle opties openstaan.’ Verder geven de
twee fracties aan dat zij argumenten missen die nodig zijn om tot
een dergelijk besluit tot fusie met
Nuenen te komen.
Wethouder
John
Frenken
(Dorpsvisie) wil niet ingaan op
het bericht van de twee partijen.
Wethouder Robert Visser: „De
burgemeester is woordvoerder namens het college.”

HELMOND

Peel 6.1 nu al
op de schop
De zes gemeenten in de Peel
blijven op ambtelijk niveau samenwerken maar beperkter, anders en minder ambitieus dan
eerst de bedoeling was.
De gezamenlijke nieuwe organisatie in Helmond – ook wel
Peel 6.1 genoemd – wordt voorlopig niet verder uitgebreid
met meer ambtenaren en meer
taken. Bij de start in 2013 hadden de zes gemeenten nog de
intentie ook de uitvoering van
alles op het gebied van werk en
inkomen daar onder te brengen. Ook diverse zaken achter
de schermen, zoals het beheer
van de computersystemen, het
innen van belastingen en personeelszaken, zouden voor de hele Peelregio gezamenlijk uitgevoerd gaan worden. Dat wordt
voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Volgens de Helmondse burgemeester Blanksma heeft haar
stadsbestuur nooit overwogen
uit de Peel 6.1 te stappen.
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Dermatologe Monique Thissen
met haar meest gebruikte instrument, de thermoscoop. Dick Uyttewaal toont de SkinVision-app.
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verbonden aan het academisch
ziekenhuis van Maastricht,
spreekt met wat meer wetenschappelijk afstandelijkheid van
een ‘zinvol’ medisch hulpmiddel.
De app werkt niet met foto’s, zoals een groot aantal minder nauwkeurige soortgenoten, maar met
een wiskundig algoritme. Dat kan

het onnatuurlijke en onregelmatige groeipatroon van een huidkankerplek herkennen. Een opname
van de app wordt in in de server
van SkinVision door het algoritme gehaald. Dat duurt, afhankelijk van de internetverbinding, circa dertig seconden. Daarna komt
een kleurencode in beeld: groen
voor veilig, oranje voor mogelijk
gevaar en rood voor zeker fout.
De eerste versie van de app, die in
2012 op de markt kwam, herkende maar één huidkankersoort: het
melanoom. De meest dodelijke

Steeds vaker huidkanker
Huidkanker treft nu al een op de
vijf inwoners van Nederland en
dat percentage loopt behoorlijk
op. Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is vergrijzing. Oudere mensen hebben
meer tijd in de zon doorgebracht,
terwijl er in hun jongere jaren
niet of nauwelijks werd gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen daarvan. Veel voorkomende

plekken zijn de onderlip, oren en
kale hoofdhuid. Een andere reden
voor toename is overmatig thuisgebruik van zonnebanken.
Dermatologen waarschuwen daarvoor en deden zelfs een oproep
om de verkoop aan particulieren
te staken. Deze kankervorm ontstaat als een reactie van onbeschermde huid op ultraviolet
licht.

vorm, maar slechts tien procent
van alle huidkankersoorten. De
doorontwikkeling herkent nu ook
de meest voorkomende soort, het
basaalcelcarcinoom (tachtig procent van alle gevallen) en het plaveiselcelcarcinoom (ook tien procent). Daarmee dekt de app alle
typen huidkanker af, op enkele
zeldzame varianten na.
De app van SkinVision is de enige
in zijn soort die een CE-keurmerk heeft gekregen, verplicht
voor alle industriële producten
die op de Europese markt zijn toegelaten. De app kost normaal vijf
euro in aanschaf en daarna vijf euro per maand of 25 euro per jaar
voor een abonnement. Vanwege
de nationale huidkankerdag, deze
zaterdag, is de app tot eind juni
gratis te downloaden.
Uyttewaal is dankbaar dat het Catharina Ziekenhuis mee wil werken aan deze technische innovatie. „Ik vind dat stoer. Niet veel
ziekenhuizen zijn daartoe bereid.” Het Catharina heeft veel ervaring met technische vernieuwing, mede dankzij de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, dat een faculteit
medische technologie heeft.

Bewoners
weer naar huis
Drie weken nadat ze hun woningen moesten ontruimen
vanwege dieselstank, mogen de
bewoners van vijf woningen
aan de Adonislaan in Helmond
vandaag terug. Zij krijgen vanmorgen de sleutels van hun woningen terug. Het laatste luchtonderzoek toont aan dat bewoning veilig is, zegt de Helmondse burgemeester Elly Blanksma. De stank is in sommige woningen helemaal weg, in andere bijna. Zij heeft de bewoners
gisteravond zelf het goede
nieuws verteld. Die reageerden
blij: „Ik ben letterlijk opgelucht”, zei bewoner Theo Duymelings na afloop van de bijeenkomst met Blanksma.
Het lijkt er op dat de vervuiling van de grond van het blokje woningen aan de Adonislaan
in Helmond is veroorzaakt
door de bewoners van nummer 45. Deze zouden recent
vloeistof hebben gegoten in
een ontluchtingsputje tegen de
achtergevel dat in contact staat
met de kruipruimte.

