
“Gebakken lucht kun je niet stoken”

LEIDEN - Op dinsdag 8 maart is ‘donor’ 
het dagonderwerp van Leiden2022. 
Marcel Schikhof van de Leidse Ama-
teur Fotografen Vereniging fotogra-
feerde daarom het DANK monument 
in Leiden. Een monument ter nage-
dachtenis aan de mensen die hun 
lichaam beschikbaar hebben gesteld 
voor de wetenschap. Reden om te 
spreken met Fred Immerseel, senior 
preparateur aan het LUMC. Want een 
lichaam doneren aan de wetenschap, 
hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

WAT DOET EEN SENIOR PREPARATEUR?
“Ik heb de eer te morgen werken 
met stoffelijk overschotten van 
mensen die tijdens hun leven beslo
ten hebben dat na hun overlijden 
hun lichaam gebruikt mag worden 
om de geneeskunde en medische 
wetenschap te helpen beter te wor
den, en dus toekomstige patiënten 
daardoor betere kansen kunnen 
hebben.”
 
WAAR WORDEN DE GEDONEERDE LICHA-
MEN VOOR GEBRUIKT?
“Lichamen bij ons worden gebruikt 

voor het 3D anatomisch onderwijs, 
om chirurgische vaardigheden op 
te laten oefenen en om nieuwe ope
ratietechnieken op te toetsen.”
 
HOE GAAT HET PROCES VAN LICHAAMS-
DONATIE NA OVERLIJDEN? 
“Binnen 24 uur na overlijden wordt 
het stoffelijk overschot bij ons op 
de afdeling verwacht, opdat het na 
aankomst zo snel mogelijk gecon
serveerd kan worden. Langer wach
ten maakt dat bepaalde organen 
al tot ontbinding beginnen over te 

gaan, wat niet bevorderlijk is voor 
de conservering maar wat vooral 
ook het anatomische beeld van het 
lichaam verstoort. Dit conserveren 
gaat via een grote slagader en gaat 
door en door tot in alle weefsels, 
zodat een lichaam vrijwel onbe
perkt bewaarbaar blijft en voor 
meerdere doelen ingezet kan wor
den. Vanaf dan spreken wij van een 
preparaat.”
 
HOEVEEL MENSEN STELLEN HUN LICHAAM 
BESCHIKBAAR VOOR DE WETENSCHAP? 

“Op jaarbasis schat ik voor Lei
den zo een 100 tot 150. Landelijk 
schat ik op 1500. Vrijwel allemaal 
mensen die het belang van anato
misch onderwijs onderkennen en 
daar hun steentje aan bij willen 
dragen. Waar wij hen uiteraard 
zeer erkentelijk voor zijn, ook uit 
naam van de (toekomstig) artsen 
en wetenschappers die hier dank
baar gebruik van maken en van

zelfsprekend ook de (toekomstige) 
patiënten die hier baat bij hebben.”
 
WAT VINDT U MOOI AAN UW BEROEP?
“Dat ik enerzijds de laatste wens 
van een donor mag vervullen en 
anderzijds met die wens een essen
tiële bijdrage aan de gezondheids
zorg mag leveren”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Het DANK monument ter nagedachtenis aan de mensen die hun lichaam 
beschikbaar hebben gesteld voor de wetenschap (Foto: Marcel Schikhof). 

LEIDEN - Energiewinst pakken om 
energiearmoede te bestrijden, open 
en eerlijk keuzes maken samen met 
inwoners en vooral: aan de slag met 
kansrijke initiatieven. Dat zijn een 
aantal onderdelen van een 5-stap-
penplan dat GroenLinks Leiden lan-
ceert om de energietransitie op wij-
kniveau vorm te geven.

“Het is teleurstellend dat er na 4 
jaar weinig meer is geproduceerd 
dan een hele stapel papier”, aldus 
Alex Friso, raadslid van Groen
Links. In de 4 grote beleidsstukken 
die de afgelopen periode behan
deld werden door de gemeente
raad, gingen volgens de fractie de 
ambities omlaag, zonder dat de 
doelen en middelen duidelijker 
werden. Friso pleit dan ook voor 
een andere aanpak, waarbij loka
le warmte en energie uitgangs
punt is en oplossingen van buiten 
daar aanvullend mee verbonden 
worden. Het 5stappenplan: 1. 
Begin bij kansrijke wijken. 2. Pak 
energiewinst, voorkom energiear
moede. 3. Vraag het de bewoners. 
4. Kies de beste kostenbaten en 5. 
Wees transparant.
 
Andere aanpak
Tijdens de afgelopen raadsperio
de behandelde de gemeenteraad 
achtereenvolgend de conceptRe
gionale Energiestrategie, de Regio
nale Energiestrategie 1.0, het Han
delingsperspectief in de energie

transitie, en een plan voor samen
werking in de Leidse regio in de 
warmtetransitie. “Veel beleid, veel 
tekst, maar we voeren zo weinig 
uit”, aldus Alex Friso. “En dat is 
doodzonde. Want de stijgende 
energieprijzen en voortgaande 
klimaatverandering geven grote 
urgentie voor een eerlijke energie

transitie.” Friso pleit voor actie en 
uitvoering in samenwerking met 
betrokken inwoners.
Daarom komt GroenLinks met een 
uitvoeringsplan dat de benadering 
omdraait. Friso benadrukt dat veel 

bewonersinitiatieven daar ook om 
vragen: “Ik heb deze stappen dan 
ook niet allemaal zelf bedacht, 
maar juist meegenomen uit 
gesprekken met inwoners. Ieder
een vindt dat we gebruik van hun 

denkkracht moeten maken, laten 
we dat nu eens echt gaan doen.” 
In plaats van eerst een grote col
lectieve oplossing uit te werken en 
hier eindeloos op te studeren, wil 
GroenLinks dat per wijk in kaart 
wordt gebracht wie er al van warm
te kan worden voorzien met het 
uitwerken van bestaande initiatie
ven en quick wins. Daardoor moet 
een reëler beeld ontstaan van de 
vraag naar een groter warmtenet, 
zodat hier als sluitstuk verstandi
ge en onderbouwde keuzes over 
kunnen worden gemaakt.
Belangrijke toevoeging is het delen 
van de cijfers, overwegingen in een 
systeem met open data, in samen
werking met andere gemeenten. 
Friso: “Het stoort ons dat er geen 
landelijke regie is, en dit soort 
vragen aan gemeenten en regio’s 
worden overgelaten. Maar dan 
gaan we het ook maar echt lokaal 
doen. Eerst de oplossing dicht bij 
huis, zonder dat we allemaal het 
wiel moeten uitvinden of ons als 
steden uit elkaar laten spelen door 
grote marktpartijen. Door radica
le openheid naar elkaar en je inwo
ners, kan je tot de best overwogen 
keuze komen.”
GroenLinks Leiden wil dat er 
snel een regionale uitvoeringsor
ganisatie komt die daadkrachtig 
en samen met inwoners plannen 
voor isolatie, energiebesparing en 
duurzame energieopwekking uit
voert. x

Alex Friso: “Het is hoog tijd om de inwoner centraal te stellen en samen met 
hen snel werk te maken van een daadkrachtige energietransitie” (Foto: pr).

GroenLinks presenteert 5-stappenplan wijkenergietransitie
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN – Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


