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door Hemmy van Reenen

LOENEN – School Aventurijn in
Loenen start vanaf 14 mei met
een Kenniscentrum Verrijkend
Onderwijs. Het kenniscentrum
krijgt een landelijke taak.
Aventurijn is een zeer alternatie-
ve school en brengt Verrijkend
Onderwijs. De school is welis-
waar erkend volgens de Leer-
plichtwet, maar ze wordt niet be-
kostigd door het ministerie van
Onderwijs. Toch bestaat de
school al 15 jaar.
Het 15-jarig jubileum is voor
schoolleider Hanna de Vos-
Beckers reden om te starten met
een nieuw initiatief: een Kennis-
centrum. „We waren een van de
eerste scholen in Nederland, dus

we moesten pionieren. Op juri-
disch vlak bijvoorbeeld. Hoe zet
je een school op? We hebben zelfs
rechtszaken moeten voeren om
de school open te houden. We
hebben unieke ervaringen opge-
daan.” Via het Kenniscentrum
wil Aventurijn die kennis delen.
„Niet alleen over het opzetten
van een school, maar ook onze
manier van onderwijs is uniek. Ik
denk dat veel reguliere scholen
ook benieuwd zijn naar onze erva-
ringen. Passend Onderwijs heb-
ben wij vanaf het begin gehad, ter-
wijl de rest van het land pas vorig
jaar is overgestapt. Bij ons staat
niet alleen de cognitieve presta-
ties van een kind voorop, maar
ook de sociale en creatieve ont-
wikkeling. We kijken naar het

kind als geheel. Sommige leerlin-
gen leren makkelijk in een rustige
omgeving, andere kinderen leren
beter als ze kunnen rennen.”
De individuele benadering van el-
ke leerling is haar uitgangspunt.
„We gaan uit van onderzoekend
leren. Veel aanbod en uitdaging.
We hebben een moestuin, een
winkel, we gebruiken Montessori-
materialen voor rekenonderwijs.
Doordat we kinderen veel laten
vertellen, zijn onze leerlingen ver-
baal sterk ontwikkeld.”
Aventurijn telt dertig leerlingen,
waarvan er twaalf voortgezet on-
derwijs volgen. De school heeft
een team van zes vaste parttime
leerkrachten, aangevuld met do-
centen die incidentele lessen ko-
men geven.

door Angelique Rondhuis

APELDOORN – Twintig procent van
de vrouwen kampt met heftige
menstruatie. Ze zijn zo zwaar on-
gesteld elke maand dat hun leven
er door beïnvloed wordt. De gy-
naecologen van Gelre ziekenhui-
zen hopen door meer uitleg te ge-
ven in de lezingenserie Vertel me
Gelre het taboe te doorbreken.
Want er is veel aan te doen.
Sasja (43) kan er over meepraten.
Na haar zwangerschappen en ste-
rilisatie bleef ze heel veel last hou-
den van haar menstruatie. Tien,
twaalf dagen achter elkaar. Dan
een paar dagen niet. „En dan be-
gon het hele circus zo weer over-
nieuw.’’ Maar nu niet meer. Ze
heeft de Novasure-behandeling
ondergaan, waarbij het baarmoe-
derslijmvlies weggebrand wordt.
Het Apeldoornse ziekenhuis
voert de ingreep als een van de
weinige ziekenhuizen in Neder-
land poliklinisch onder lokale ver-
doving uit.
„Ik denk dat ik hetzelfde verhaal
heb als veel vrouwen: je weet niet
wat normaal is. Je moeder vertelt
je dat het erbij hoort.’’ De gynae-
cologen horen het vaak: dochters
worden groot met de ervaringen
van moeder. En een hevige men-
struatie zit vaak in de familie. Het
is geen onderwerp waar vrouwen
makkelijk over praten. Dat is onze
calvinistische inslag.’’
Sasja wordt niet meer ongesteld.
Dat geldt niet voor alle vrouwen
die de behandeling ondergaan.
Maar eigenlijk alle vrouwen gaan
terug naar een veel lichtere men-
struatie. „Ik ben veel fitter. Heb
veel meer energie. Ik hing altijd
tegen bloedarmoede aan. Dat is
nu weg. Ik heb ook geen schom-
melingen in mijn emoties door
de hormonen. Geen flauw idee
waar ik ben in mijn cyclus.’’
Want de cyclus gaat gewoon
door. Dat is het voordeel, dat de
hormoonhuishouding niet ontre-
geld wordt. „Dus er zijn wel vrou-
wen die nog steeds emotionele
schommelingen ervaren. Maar
vaak hebben ze er veel minder

last van, juist omdat ze de energie
terug hebben om dat op te van-
gen, niet omdat de hormonen
hun werk niet meer doen,’’ zegt
gynaecoloog Heleen Eising.
Nadeel van dat de cyclus wel door-
gaat is dat het krijgen van kinde-
ren na de ingreep wel uit den bo-
ze is. „De eierstokken werken ge-
woon. Maar het baarmoederslijm
waarin een eitje zich moet neste-
len is weggebrand. Dus als er een
zwangerschap zou zijn, is de kans
veel te groot dat een buitenbaar-
moederlijke zwangerschap zou

ontstaan. We raden de behande-
ling dan ook alleen aan bij vrou-
wen die niet meer nadenken over
kinderen.
Menstruatie wordt vaak erger als
je tussen de veertig en vijftig
bent, net voor de overgang. Vrou-
wen hebben dan meestal jaren-
lang de pil geslikt en hebben daar-
mee ook hun menstruatie geregu-
leerd. Willen dat niet meer. Maar
worden dan geconfronteerd met
een veel ernstigere menstruatie.
Dan is dit een goede oplossing’’,
vertelt gynaecoloog Marcel Huis-
man.
„We hebben hele goede ervarin-
gen met de poliklinische behande-
ling in de laatste vijf jaar’’, zeggen
de gynaecologen.
Novasure bestaat sinds 2004.
Sinds 2008 voert Gelre de opera-
tie uit, en sinds vijf jaar polikli-

nisch. „Daardoor durven ook
meer vrouwen het. Ze zien op te-
gen narcose. Het is ook vervelend
als je niet weet wat er precies gaat
gebeuren en je onder narcose
moet. In een OK staat een groot
team om je heen. Je partner kan
er niet bij blijven. Allemaal rede-
nen die vrouwen tegenhouden de
behandeling te ondergaan.’’
Het poliklinisch team dat in Apel-
doorn er voor zorgt dat de baar-
moeder aan de binnenzijde be-
handeld wordt, is goed op elkaar
ingespeeld. Een voorwaarde om
het poliklinisch te kunnen doen,
en een van de redenen dat er zo
weinig ziekenhuizen poliklinisch
werken. „Wij werken op de poli
met een gynaecoloog en twee ver-
pleegkundigen. Altijd een vast
team, zodat de vrouwen zich ver-
trouwd voelen. Ze weten dat het

team op elkaar ingespeeld is.’’
De partner mag erbij blijven en
dat geeft vaak ook een rustig ge-
voel. „De hele ingreep duurt maxi-
maal twee minuten. De vrouw
krijgt een pijnstiller en we praten
tegen ze. Daardoor hebben de
meesten niet eens door dat het al
gebeurd is.’’ Van de vrouwen die
de Novasure-behandeling onder-
gaan is 93 procent tevreden na af-
loop. Bijna de helft heeft geen
menstruatie meer. Zeven procent
heeft alsnog een menstruatie die
niet acceptabel is en wordt vaak
overgegaan tot het verwijderen
van de baarmoeder.

Vertel me Gelre is op maandag 11
mei. De zaal is open om 19 uur. Aan-
melden is noodzakelijk en kan via
www.gelreziekenhui-
zen.nl/vertelmegelre.

De populaire lezingenserie Vertel me
Gelre wil het taboe rond het them heftige
menstruatie doorbreken

Dag heftige ongesteldheid

� Heleen Eising en Marcel Huisman: ,,Eenvoudige en kortdurende ingreep die als weinig pijnlijk wordt ervaren. Veel vrouwen hebben er baat bij.’’ foto Kevin
Hagens

Spittaalstraat 6 - 8,  ZUTPHEN
Tel. 0575 515 131, www.thecourtyard.nl

OPENINGSTIJDEN:
Di + Wo: 11.00 - 17.00 uur
Do + Vr + Za: 10.00 - 17.00 uur
Zondagmiddag: 12.00 - 16.00 uur

Eenmalige totale

verkoop kleding en
meubels

leeg
Ook in 2015 weer: 

ZONDAGMIDDAG OPEN

School start eigen kenniscentrum


