
“B&W maakt flinke denkfout”

LEIDEN  - Soms heb je er te veel van 
en soms te weinig: focus. Op 18 sep-
tember is ‘focus’ het dagonderwerp 
van Leiden2022. Helene Roelofs van 
de LAFV ging langs bij het LUMC en 
maakte deze foto over focus. Een 
kort gesprek met patholoog Danielle 
Cohen. 

WAT DOET EEN PATHOLOOG? “De meeste 
mensen denken bij een patholoog 
al gauw aan hun favoriete misdaad 
serie. De forensisch patholoog weet 
daar in een duister mortuarium 
vaak feilloos de doodsoorzaak te 
achterhalen, die vaak spectaculair 
en luguber is. Mijn werk als kli-
nisch patholoog in een academisch 
ziekenhuis is totaal anders! Om te 
beginnen kijk ik voornamelijk naar 
weefsels van levende patiënten die 
een tumor hebben, bijvoorbeeld in 
de long, of in de borst. De biopten 
van deze tumoren bekijk ik onder 
de microscoop.”
WAAR BEN JIJ NIEUWSGIERIG 
NAAR? “Naar heel veel dingen! Daar-

om ben ik ook patholoog gewor-
den: wij houden ons met alle ziek-
temechanismen bezig en kijken 
naar alle organen. Het is ons werk 
om bij elke patiënt tot op de bodem 
uit te zoeken wat er aan de hand 
is en dat is heerlijk om te mogen 
doen. Bijna dagelijks is er wel een 
bijzonder, uniek geval of een ziek-
tebeeld dat ik nog nooit eerder heb 
gezien. Daar kan ik als patholoog 
van genieten, zeker als het ertoe 
leidt dat we voor een patiënt daar-
door een goede, op maat gesneden 

behandeling kunnen inzetten die 
effectief is.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Mijn bureau 
wordt voor een groot deel ingeno-
men door een microscoop. Daar-
achter bekijk ik de microscoop 
glaasjes, je ziet ze liggen op de plank 
die ik in mijn handen heb. Hoewel 
de microscoop een fantastisch en 
briljant apparaat is, gebruik ik 
hem steeds minder. In het LUMC 
worden steeds vaker onze micro-
scopieglaasjes ingescand. Je krijgt 
dan een soort ‘Google-earth’-ach-

tig bestand waar je heel ver kunt 
in en uit-zoomen, gewoon op een 
scherm. Het is ontzettend handig 
dat ik daardoor nu veel gemakkelij-
ker aan behandelend artsen en col-
lega’s kan laten zien hoe een tumor 
er onder de microscoop uitziet. 
We kunnen nu ook gemakkelijk 
aan een collega in Amerika advies 
vragen als we een moeilijke casus 
hebben. Je ziet trouwens ook aan 

de muur een schilderij van Matisse. 
Matisse is een kunstenaar die aan 
het eind van zijn leven steeds expe-
rimentelere werken ging maken, 
door mooie, organische vormen 
uit te knippen van gekleurd papier. 
Hij werd daar wereldberoemd mee. 
Het imago van mijn vak kan wel 
een beetje afgestoft worden: De 
pathologie is echt het ‘sherlock hol-
mes’ vak van de geneeskunde!”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Patholoog Danielle Cohen aan het werk in het LUMC (Foto: LAFV/Helene Roe-
lofs).

LEIDEN  - Vanavond vergadert de 
gemeenteraadscommissie Leef-
baarheid & Bereikbaarheid over het 
weren van bussen uit de Stationsweg, 
Steenstraat en de Turfmarkt alsmede 
het verleggen van het verkeer over 
de Rijnzichtbrug. Het aantal bussen 
door de Breestraat wordt veminderd 
van 26 nu naar 4. Rover woordvoeder 
Hans van Dam: “Dé denkfout van het 
gemeentebestuur is dat zij busver-
keer niet als alternatief beschouwt 
voor het autoverkeer maar als een 
onderdeel ervan.”

door Hans Schuurman

Het voorstel is om de bus route 
Stationsweg/Steenstraat te 
verplaatsen naar de Morssin-
gel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haag-
weg-Noordeinde-Breestraat; de 
Rijnzichtbrug in één of twee rich-
tingen afgesloten voor auto’s en 
op de Turfmarkt helemaal geen 
autoverkeer meer.Volgens Rover, 
belangenbehartiger van de ov-rei-
ziger, leiden deze veranderingen 
tot slechtere bereikbaarheid van 
de binnenstad, meer tijd en kosten 
voor de reizigers en stijgt het aan-
tal gevaarlijke verkeerssituaties 
voor fietsers en voetgangers.
Van Dam verwijt het stadsbe-
stuur tegenstijdigheid. “Enerzijds 
spreekt het gemeentestuur zich 
uit voor goed openbaar vervoer 
met betere bereikbaarheid van de 
stad, anderzijds laat zij de busrei-

zigers nu omrijden en vaker over-
stappen. Want alleen nog de lijnen 
2 en 4 rijden nog via de Breestraat 
en volgens de voorstellen slechts 
4 bussen per uur.” Hij vindt dat 
het College van B&W halsstarrig 
vasthoudt aan de bus vrij houden 
van Stationsweg en de Steenstraat. 
Hetgeen volgens hem in schril con-

trast staat met eerdere uitspraken 
dat bij een nieuwe vervoerscon-
cessie een dubbele bus frequentie 
voor de stadsbussen nagestreefd 
wordt en minder overgestapt. 
 

Breestraat 
“De binnenstad wordt slechter 
toegankelijk”, stelt Rovers’ verte-
genwoordiger. “De belangrijkste 
Leidse OV-route via de binnenstad 
loopt van station CS naar station 

Lammenschans via de Breestraat. 
Van alle instappers in de Leidse 
agglomeratie stapt 56% uit bij Lei-
den Centraal en 16% bij een van 
de andere haltes tussen CS en 
Korevaarstraat, waarvan de halte 
Breestraat verreweg de belang-
rijkste is.  Van de reizigers uit het 
concessiegebied naar een bestem-
ming in de Leidse agglomeratie 
stapt 47% uit bij Leiden Centraal en 
10% tussen CS en Korevaarstraat.” 
 
Toegankelijkheid
Als bij de halte Breestraat straks 
alleen nog wordt gestopt door 
twee stadslijnen vermindert daar-
mee de toegankelijkheid van de 
binnenstad. Ook voor hen die 
gebruik maken van de overige 
stadslijnen verslechtert de situatie 
behoorlijk. Zij kunnen niet meer 
in het uitgaansgebied bij de Bees-
tenmarkt in- of uitstappen en zijn 
aangewezen op de vervangende 
halte aan de Morssingel. Reizigers 
op de lijnen 1, 3 en 5 kunnen niet 
meer op het Kort Rapenburg of in 
de Steenstraat in- of uitstappen, 
maar op de Morssingel. Reizigers 
met lijn 2 en 4 reizen een lange-
re route, lijden daardoor tijdver-
lies en betalen meer. Van Dam 
vreest dat de bussen, meer dan nu 
al het geval is, opstoppingen ver-
oorzaken op de Morsweg en het 
Noordeinde, waardoor ter plaatse 
alsnog gevaarlijke situaties voor 
fietsers en voetgangers ontstaan. x

Stoppen bij de bushalte op de Breestraat, de drukste van de binnenstad, straks 
alleen nog de bussen 2 en 4? (Foto: Hans Schuurman).

Is een autoluwe binnenstad belangrijker dan het gerief van ov-reizigers?
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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


