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AMAZING
15 dagen v.a.

1149

Vertrek: 16 maart t/m 26 oktober
• vele gegarandeerde vertrekdata!
• met o.a. Bangkok, Chiang Mai en Cha-Am
• vlucht, NL-spr. reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36362

ZUIDELIJKE PARELS
15 dagen v.a.

1149

Vertrek: 23 maart t/m 29 oktober
• strandverlenging op Samui mogelijk!
• met o.a. Bangkok, Phang Nga Baai en Krabi
• vlucht, NL-spr. reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36371

EXOTISCH
15 dagen v.a.

1199

Vertrek: 30 maart t/m 12 oktober
• nérgens voordeliger!
• met o.a. Bangkok, Khao Sok en Koh Samui
• vlucht, NL-spr. reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36370

COMPLEET
22 dagen v.a.

1499

Vertrek: 21 maart t/m 17 oktober
• 100% vertrekgarantie in april!
• met o.a. de Gouden Driehoek en Koh Samui
• vlucht, NL-spr. reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36366

Laatste

plaatsen

maart!

Advertentie

Plasterkwilgemeentenvoor 1 juni
tot samenwerkingendwingen
Van onze verslaggever
Ron Meerhof

den haagVoor 1 junimoeten
kleinegemeentenkiezenmetwie
zegaansamenwerkenopterrei-
nenals jeugdzorg,werkenzorg
aanlangdurigziekenenouderen.
Hetkabinetwil samenwerkings-
verbandenvangemeentendiesa-
menminstensrondde100dui-
zendinwonershebben.Dekeuze is
tevensbepalendvoor latere fusies,
aldusministerRonaldPlasterk
vanBinnenlandseZaken.

De PvdA-minister presenteerde dins-
dag zijn plan voor de overheveling
van Rijkstaken naar gemeenten, de
zogenoemde ‘decentralisatie’ waar
VVD en PvdA in het regeerakkoord
toe besloten. Per 1 januari 2014 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor
het verstrekken van uitkeringen,
reïntegratie vanwerklozen, jeugd-
zorg en langdurige zorg. Ze krijgen
daarvoor de beschikking over een ‘so-

ciaal deelfonds’ van 16,6miljard euro.
Grote nadruk legde Plasterk ophet

begrip ‘congruentie’.Wie eenmaal op
een bepaald onderwerp met een of
meeranderegemeentensamenwerkt,
moetdatopallegebiedendoen.Dat is
meteen een voordeel als er later gefu-
seerdwordt,zeihij.Daarmeelijkenge-
meenten gedwongen te worden om
nog vóór 31 mei een voorschot te ne-
menopgemeentelijke herindelingen
waarze inveelgevallenoptegenzijn.

De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) reageerde afwijzend.
‘Datwemoetensamenwerkenomdeze
takentekunnendoen,wasal langdui-
delijk en is geenprobleem’, zegt VNG-
voorzitterAnnemarie Jorritsma. ‘Maar
Plasterkfrustreertdediscussienudoor
er evende schaalvergroting in te fiet-
sen.Ditgaathetprocesverstoren.’

Ook veel bestaande samenwerkin-
gen tussen gemeenten zouden weer
moetenworden onttakeld. In de hui-
dige praktijkwerkt eengemeente im-
mers samenmet een buurgemeente
ophetene,enmeteenanderebuurop

hetvolgendeonderwerp. ‘Datzoudan
allemaal weer uit elkaar getrokken
moetenworden’, zegt Jorritsma. ‘Dat
gaanwedusmaareensevenníétdoen.’
Diverse partijen reageerden eve-

neens sceptisch. SP-Kamerlid Ronald
vanRaakspreektvan‘onbehoorlijkbe-
stuur’. CDA-Kamerlid Eddy vanHijum
ziet grote risico’s aanhet plan en eist
daarom verzwaarde parlementaire
controle op de voortgang ervan. Ka-
merlidGerardSchouwvanD66noemt
de eis vanhonderdduizend inwoners
‘onzinnig’. Hij stelt dat regionale sa-
menwerkingal voldoende is.

In een brief aan de Tweede Kamer
zegdePlasterk‘stevigemonitoring’toe.
Ook is volgens Plasterk de norm van
100duizendinwonersrekbaar.Hijstelt
dat zijn hervormingen aansluiten bij
een trend. Het aantal gemeenten, nu
408, daaltmet ongeveer tien per jaar.
‘MeerdandehelftvandeNederlanders
woont in een gemeente met minder
dan50duizend inwoners’, schrijfthij,
‘en dat gaat ophéél korte termijn ver-
anderen.’

Gendopingnuookherkenbaar
Van onze verslaggever
Tonie Mudde

amsterdamBijdekomende
OlympischeWinterspelen, vol-
gend jaar inhetRussischeSotsji,
zijncontroleurs in staatgendo-
ping tedetecteren.Dat zegtde
GroningsehoogleraarHidde
Haisma, lidvandeexpertgroep
gendopingvande internationale
dopingautoriteitWADA.Volgens
Haismaisgendopingrelatief
makkelijkverkrijgbaar, al is er
noggeensporteropbetrapt.

Gendopinggold tot voorkortdanook
als ondetecteerbaar. Bij traditionele
doping zoeken controleurs naar li-
chaamsvreemde stoffen. Zo liependi-
verse topsporters tegen de lamp om-
datinhunbloedsporenwerdengevon-

denuit de fabriekwaar epowordt ge-
maaktmethamstercellen.
Bij gendoping is zo’n detectieme-

thodeonmogelijk, omdat de ingespo-
ten genen van nature in het lichaam
voorkomen. De uitwerking is boven-
dienerg lokaal.De ingebrachtegenen
stimuleren alleen ter plekke, bijvoor-
beeld in een spier omextra spierweef-
sel aan temaken. Toch lekken er altijd
wat ingespoten genennaar de bloed-
baan, waardoor ze in de bloedmon-
stersvandedopingcontroleursbelan-
den.
Met een zogehetenpolymerase ket-

tingreactie kunnen wetenschappers
die extragenenmet steedsgroterebe-
trouwbaarheid opsporen. Ze letten
daarbij op het formaat van de dna-
strengen die bij gendoping tien tot
honderd keer korter zijn dan bij nor-
maal dna. Haisma: ‘Dat komt omdat

gendoping zijn oorsprong vindt in
gentherapie.Medische onderzoekers
knippen vanhet totale dna alleenhet
deel af dat nuttig is, bijvoorbeeld om
de aanmaak van rode bloedcellen bij
nierpatiënten te stimuleren.’
Haismabeseftdathetonthullenvan

details over de detectiemethode kan
leiden tot eennieuwewedloop tussen
dopingzondaars en controleurs. ‘Mis-
schiendateensporternudenkt:ha, ik

moetdusgendopinglatenmakenmet
honderd keer langere dna-strengen.
Maardanwordthetwelheelhightech
hoor. Sporters gebruiken liever verbo-
denmiddelendie standaard verkrijg-
baar zijn, leertdeervaring.’

Niet alle experts zijn enthousiast
over de oproep om op gendoping te
controleren. ‘Ditwerktaverechts’, zegt
hoogleraar Adam Cohen, verbonden
aan het Centre for Drug Research en
het Leids Universitair Medisch Cen-
trum. ‘Door te roependat je eropgaat
controleren,krijgtgendopingeensta-
tusdiehetnietverdient.Sportersgaan
nudenkendat ze er echt harder door
schaatsenof langlaufen.Terwijldatto-
taalniet isbewezen.’

Gentherapie staat nog inde kinder-
schoenen, aldus Cohen. ‘Het meeste
onderzoek verkeert nog in eenproef-
dierstadium.OpYouTubestaateengei-

nig filmpjemetMightyMouse,eenge-
netisch gemanipuleerdemuis die op-
vallend hard rent op een lopende
band.Maar dat beestje is door zijn af-
wijking ook een stuk agressiever dan
eennormalemuis. Stel je zoumet een
vergelijkbaar recept een supermens
maken: luistert die dan nogwel naar
zijn coach? Zoheeft elke vormvando-
ping,ookgendoping,bijwerkingendie
desportprestaties juistverslechteren.’

Cohen raadt sporters dan ook af te
experimenterenmetgendoping. ‘Je li-
chaamkrijgt vreemddnabinnen.Dat
kantotafstotingsreacties leiden,zoals
rode vlekkenopdehuid ennierklach-
ten. En van kapotte nieren ga je echt
nietharder schaatsen.’

Sporters diemethundna sjoemelen, lopenbij deWinterspelen in Sotsji tegende lamp

‘Elke vormvan
dopingheeft
bijwerkingendie de
sportprestaties juist
verslechteren’
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Wieler-akkoord doping is gedrocht
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Medisch onderzoeker zoekt in dna

naar een gen dat patiënten kan

helpen, bijvoorbeeld een gen dat

extra rode bloedcellen aan-

maakt voor nierpatiënten.

Dit gedeelte van het dna

‘knipt’ hij af om het in te

brengen bij de patiënt.

Sporter wil ook profiteren van

gentherapie. Gen wordt - verpakt in

goedaardig virus - in het lichaam

gespoten.

Spier

Bloedsomloop

Beenmerg

‘Uitgeknipt’ gen verpakt in
goedaardig virus.

Detectie

Eerste controle

Controleurs ontdekken

afwijkende bloedwaarden.

Een hoge concentratie rode

bloedcellen kan duiden op

fraude, maar kan ook het

gevolg zijn van iets

onschuldigs als een vakantie

in de bergen.

Tweede controle

Verdacht bloed wordt getest

op korte dna-strengen; het

gevolg van het knippen in

stap 1 en het directe bewijs

voor gendoping. Bij de test

wordt een soort zeef gebruikt,

waarbij kleine dna-strengen

zich sneller verplaatsen dan

grote dna-strengen.

3. Twee soorten van gentherapie

zijn interessant voor sporters:

1. Genen die spiergroei stimuleren

2. Genen die extra rode

bloedlichamen maken
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Gendoping: van oorsprong tot ontmaskering
Gentherapie:

Gendoping:

Rode bloedlichaampjes

1.

2.


