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TER SPRAKE

Buitengewone Koninklijke Onderscheiding voor Hans van der Hoeven
Namens koning Willem Alexander heeft bur-
gemeester mr. drs. W. Gradisen op woensdag 
6 april jl. in Nijmegen een buitengewone Ko-
ninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de 
heer Prof. Dr. J.G. (Hans) van der Hoeven. 
Prof. Van der Hoeven is bij Koninklijk Besluit 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw, een bijzondere onderscheiding 
waarbij er sprake moet zijn van “exceptionele 
verdiensten voor de samenleving”. De uitrei-
king vond onder grote belangstelling plaats in 
het Radboudumc Experience Centre na afloop 
van een vakinhoudelijk symposium. De gede-
coreerde woont in Mook. 

Opleiding 
Burgemeester Gradisen gaf tijdens zijn per-
soonlijke toespraak aan dat, vanwege Covid-
19, de uitreiking eerder twee keer is uitge-
steld. Vanuit zijn jeugd wilde de heer Van der 
Hoeven al arts worden. Nadat hij als arts in 
Rotterdam cum laude is afgestudeerd, heeft 
hij in 1993 de opleiding tot internist en in-
tensivist afgerond aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum. De heer Van der Hoeven 
promoveerde daar in 1994. Vanaf 1993 
werkte hij als chef de clinique op de IC (In-
tensive Care) in het Leids Universitair Me-
disch Centrum. In 1997 stapte hij als hoofd 
van de IC over naar het Jeroen Bosch Zieken-
huis in Den Bosch.

Boegbeeld
In 2003 is de heer Van der Hoeven vervol-
gens benoemd tot hoogleraar IC bij de Rad-
boud Universiteit en het Radboudumc in Nij-
megen. Burgemeester Gradisen gaf aan dat 
hij op grond van alle verkregen informatie 
kan zeggen dat Prof. Van der Hoeven “het 
boegbeeld is van de Intensive Care genees-
kunde in Nederland”. Zo schrijft de voorzitter 
van het College van Bestuur Prof. Dr. Wigbol-
des over zijn betekenis, sinds het moment 
van de benoeming in Nijmegen: “Hij heeft 
zich sindsdien een onderzoeker getoond met 
een grote en kwalitatief hoogstaande output, 
die niet zelden rechtstreeks tot daadwerke-
lijke verbeteringen in de praktijk van de zorg 
heeft geleid. Hij vervult een voorbeeldfunctie 
voor studenten en promovendi, die hij met 
veel aandacht en deskundigheid begeleidt”.

Technologie
In het begin van dit millennium zag Prof. Van 
der Hoeven als één van de eersten de be-
langrijke betekenis die de technologie steeds 
meer gaat spelen in de geneeskunde. Toen 
de Universiteit van Twente startte met een 
opleiding om geneeskunde en technologie 
te combineren, heeft hij zich volop voor dit 
initiatief ingezet. Hij toonde zich hierin een 
echte pionier die niet alleen vooruitliep op de 
medische beroepsgroep, maar tevens toen 
nog extra moest argumenteren om collega’s 
daartoe te overtuigen. Prof. Van der Hoeven 
was direct enthousiast over de gedachte om 
dergelijke experts op te leiden. Hij heeft 
aan de basis gestaan van die radicaal ver-
nieuwende opleiding. Prof. Van der Hoeven 
verzorgde de eerste stageplaatsen. Op zijn 
afdeling waren de eerste promovendi en op 
diezelfde afdeling waren de eerste stafleden. 
Het is een prachtig voorbeeld van het intro-
duceren van een nieuwe beroepsgroep.

Het beademingscentrum van Nederland
Inmiddels is de grote rol die de technologie 
speelt in delen van de geneeskunde gemeen-
goed. De IC is met name een voorbeeld van 
een afdeling waar technologie een grote rol 
speelt. Mede door de inzet van technische 
geneeskundigen, van een opleiding die hij 
zelf hielp vormgeven, is de afdeling IC van 
het Radboudumc hét beademingscentrum 
van Nederland geworden waar patiënten naar 
toe worden gestuurd die óf lastig te beade-
men zijn óf die moeilijk van de beademing 
zijn af te wennen. Hij heeft tevens diverse 
innovaties in de IC zorg geïnitieerd met im-
pact voor deze zorg in Nederland. Zo heeft 
hij op zijn afdeling, als eerste in de wereld, 
een zwem-/oefenbad, speciaal bedoeld voor 
Intensive Care-patiënten gerealiseerd.

Expertisecentrum voor moeilijke ontwenning 
van de beademing
Prof. Van der Hoeven heeft verder aan de 
wieg gestaan van het “expertisecentrum voor 
moeilijke ontwenning van de beademing”. In 
Nederland blijven patiënten op de IC-afdeling 
liggen zolang zij beademd moeten worden. 
Zelfs wanneer het ontwennen van de beade-
ming weken of maanden duurt. Acute pati-
enten en langdurig opgenomen IC-patiënten 
liggen dus op dezelfde afdeling, hetgeen kan 
leiden tot suboptimale zorg voor de langdurig 
opgenomen IC-patiënt. Immers, de aandacht 
van professionals gaat in eerste instantie en 
begrijpelijkerwijs uit naar de acuut bedreigde 
patiënten. Dit kan echter een nadelig effect 
hebben op de kwaliteit van de zorg voor die 
langdurig opgenomen beademde patiënt.

Optimale samenwerking
De afdeling is zodanig georganiseerd dat ver-
schillende professionals met expertise op dit 
gebied optimaal kunnen samenwerken. Maar 
ook dat de patiënt zoveel mogelijk contact 
heeft met familie, vrienden en waar mogelijk 
zelfs huisdieren. Deze afdeling is een visite-
kaartje voor het Radboudumc en een voor-
beeld voor soortgelijke initiatieven in Neder-
land. Het redeneren vanuit de patiënt en de 
aandacht voor patiënt en familie staat bij de 
heer Van der Hoeven centraal. Hij is altijd 
aanspreekbaar voor collega’s en voor familie 
van zijn patiënten. Hij “staat aan”: 24 uur 
per dag en gedurende 7 dagen per week. Het 
oog hebben voor patiënten, maar ook voor 
collega’s blijkt ook uit zijn activiteiten om de 
registratielast terug te brengen. Die activitei-
ten worden zelfs “legendarisch” genoemd.

Hartcrisis in het Radboudumc in 2006
Na de zogenaamde hartcrisis in het Rad-
boudumc in 2006, heeft de heer Van der 
Hoeven een zeer belangrijke, maar enigszins 
onderbelichte rol gespeeld bij de heropbouw 
van de cardio-chirurgische afdeling. Prof. 
Dr. Morshuis zegt over de resultaten van die 
heropbouw: “Met name door de uitstekende 
postoperatieve zorg zijn de resultaten nu uit-
stekend en krijgen we verwijzingen vanuit het 
hele land, met name voor de meest moeilijke 
operaties”. In het dagelijks bestuur speelt de 
heer Van der Hoeven een vooraanstaande rol 
en is hij een bewaker van de kwaliteit van de 
gezamenlijke zorg van de afdeling cardiochi-
rurgie en IC.

Bijdragen aan de wetenschap
Naast deze drukke werkzaamheden is hij 
voorzitter van de Calamiteitencommissie en 
lid van het bestuur Medische Staf en niet 
in het minst moet genoemd worden zijn 
bijdrage aan de wetenschap met een groot 
aantal studies, publicaties en promoties. 
Die aantallen zijn indrukwekkend: met ruim 
350 gepubliceerde artikelen en rond de 30 
door hem begeleide promovendi. En het gaat 
daarbij niet alleen om de kwantiteit, maar 
vooral ook nog eens om de hoge kwaliteit 
van zijn werk. Daarnaast heeft hij zijn hart 
liggen bij onderwijs, scholing en nascholing. 
Zo was hij in 2009 één van de oprichters 
van de jaarlijkse IC Masterclass op Schier-
monnikoog. Deze jaarlijkse cursus voor in-
tensivisten is onder zijn leiding uitgegroeid 
tot de beste nascholing die er in Nederland 
beschikbaar is. 

Essentiële spil in de ontwikkeling van de be-
roepsvereniging NVIC
Naast de grote betekenis voor de ontwikke-
ling van het vakgebied van de IC Geneeskun-
de en zijn rol in wetenschappelijk onderzoek 
naar ontstekingsreacties bij IC-patiënten, is 
Prof. Van der Hoeven ook al jarenlang een 
essentiële spil in de ontwikkeling van de 
beroepsvereniging NVIC (Nederlandse Ver-
eniging voor Intensive Care) en de opzet en 
uitvoering van het onderwijs fellowship In-
tensive Care.

Rol tijdens de coronacrisis
Burgemeester Gradisen memoreerde in het 
bijzonder zijn rol tijdens de coronacrisis, die 

ruim twee jaar de samenleving in de greep 
heeft gehad. Door de zorg zijn megapresta-
ties geleverd. Binnen die zorg is het de IC 
waar het allergrootste beroep op is gedaan. 
Of, sterker uitgedrukt, er is zelfs enige roof-
bouw op gepleegd. Met nog steeds de gevol-
gen van veel uitgestelde behandelingen.

Lof voor de rol van de heer Van der Hoeven
Meerdere collega’s hebben daarbij lof voor 
de rol van de heer Van der Hoeven. De direc-
teur van het RIVM, Prof. Dr. Jaap van Dissel, 
schrijft over zijn inzet al in het begin van de 
COVID-19 periode dat die: “van essentieel 
belang is geweest bij de uitstekende opvang 
van ernstige zieke COVID-19 patiënten in de 
regio die in Nederland het hardst getroffen 
werd door de uitbraak. Daarnaast heeft hij 
zich ingezet, in breder verband, om de IC-
hulp voor deze patiëntengroep in Nederland, 
onder zeer hoge tijdsdruk, zo optimaal als 
mogelijk te faciliteren en uit te rollen”.

Coördinatie voor de gehele regio
Prof. Van der Hoeven wist er in die periode 
niet alleen voor te zorgen dat de intensieve 
zorg binnen het academisch ziekenhuis ge-
heel op orde was, maar hij heeft eveneens 
met grote voortvarendheid de verantwoorde-
lijkheid op zich genomen om de coördinatie 
voor de gehele regio te regelen. Hij heeft 
dit, met de bescheidenheid die hem zo ken-
merkt, op een indrukwekkende wijze gedaan 
en daarmee onze samenleving grote diensten 
bewezen: dag en nacht, weken aaneen, in-
clusief de weekenden. Kortom: zijn enorme 
inzet is van essentieel belang geweest en 
nog steeds. De techniek van de beademing 
van de COVID-patiënt zoals die in het Rad-
boudumc werd uitgedacht, vond navolging in 

een groot deel van het land en de diepgaan-
de interesse in het pathologische proces van 
COVID heeft geleid tot vele publicaties in 
korte tijd.

Druk op de zorg
Helaas is de druk op de zorg al die tijd ex-
treem hoog gebleven. Toen het aantal co-
ronapatiënten vorig jaar zomer vooral als 
gevolg van de vaccinaties terugliep, waren 
er weer veel uitgestelde operaties die moes-
ten worden ingehaald. Een coronapatiënt ligt 
nu eenmaal veel langer op de IC dan bijv. 
een hartpatiënt. Daarbij komt dat door de 
voortdurende druk het ziekteverzuim op de 
IC sterk was opgelopen en dat er tevens min-
der personeel was. Het zijn omstandigheden 
waarvoor Prof. Van der Hoeven, op zijn eigen 
bescheiden wijze, nog nadrukkelijk aandacht 
heeft gevraagd in het najaar van 2021. Over 
de tweede golf zei hij toen onder andere: “we 
zagen het aankomen en toch overkwam het 
ons”.

Bevlogen medisch professional en een soci-
aal zeer betrokken persoon
De heer Van der Hoeven wordt gekarakteri-
seerd als een bevlogen medisch professio-
nal en een sociaal zeer betrokken persoon. 
Burgemeester Gradisen beëindigde zijn toe-
spraak met een citaat. Een waardering die 
uitstekend is verwoord door Prof. Dr. Arthur  
van Zanten, internist en intensivist. Hij 
schrijft over de heer Van der Hoeven: “een 
fijne collega en dé intensivist, door wie elke 
Nederlandse intensivist zelf graag zou willen 
worden behandeld als Intensive Care-opna-
me nodig zou zijn”. Een groter compliment 
is er niet te geven, aldus de burgemeester.  

Geen reünie van gedecoreerden op 
lintjesdag 26 april a.s.
Na de coronacrisis van de afgelopen twee jaar zou het weer mogelijk moeten zijn om op 26 
april a.s. de dag van de algemene decoraties (lintjesdag) weer fysiek te laten plaatsvinden. 
Desalniettemin is er besloten dat de inmiddels gebruikelijke reünie, na de uitreiking van een 
Koninklijke Onderscheiding tijdens lintjesdag, dit jaar niet plaatsvindt. 

Bij de gedecoreerden gaat het in veel gevallen om ouderen, waaronder ook in meer of 
mindere mate kwetsbare ouderen. We merken dat veel van die ouderen zelf nog voorzich-
tig zijn. Als gemeente willen wij, in gevallen waarin een bijeenkomst strikt genomen niet 
noodzakelijk is, ook niet zelf dat risico nemen en lopen. Vandaar dat de gemeente Mook en 
Middelaar op 26 april 2022 geen reünie voor alle gedecoreerden organiseert.  
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Uitreiking postuum militaire onderscheiding

Scholen strijden succesvol tegen elektronisch afval
Adalbert basisschool uit Mook wint regionale E-waste Race

Themabijeenkomst: Ont-moeten
19 april 19.30-21.30

Op vrijdag 8 april jl. is in de raadzaal van de 
gemeente Mook en Middelaar door burge-
meester mr. drs. W. Gradisen postuum een 
bijzondere militaire onderscheiding uitge-
reikt. Het betreft de toekenning van het Mobi-
lisatie-Oorlogskruis aan de heer C.P.J. Kloks 
(1914-1960).

De toekenning door het Ministerie van  
Defensie van het Mobilisatie-Oorlogskruis 
heeft betrekking op de jaren van de Tweede 
Wereldoorlog (1939-1945). Er is door Jan 
Kloks, een zoon van de heer C.P.J. Kloks, 
veel tijd en energie gestopt in de aanvraag 
van deze militaire onderscheiding. Zoon Jan 
Kloks, waarvan zijn vader overleed toen hij 
14 jaar oud was, heeft jaren onderzoek ge-
daan naar het verleden van zijn vader. 

Op grond van het onderzoek blijkt dat vader 
C.P.J. Kloks vanuit defensie voldoet aan de 
criteria voor toekenning van het Mobilisa-
tie-Oorlogskruis. Om daarvoor in aanmerking 
te komen moet een militair in het tijdvak na 
6 april 1939 en voor 20 mei 1940 tenmin-
ste zes maanden in werkelijke dienst zijn 
geweest. Op 25 augustus 1939 geeft C.P.J. 

• Heb je ook wel eens het gevoel dat je ont-  
 zettend veel moet, van jezelf of van anderen?
• Kom je eraan toe, soms ook te ont-moeten?
• Wil je graag anderen ontmoeten en geza- 
 menlijk ideeën uitwisselen over dit thema?

Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Ont- 
moeten’ in Molenhoek! De bijeenkomst wordt 
geleid door twee ervaringsdeskundigen. 

Programma
19.30 Welkom bij de bijeenkomst
19.45 Met elkaar in gesprek over het thema 
   ont-moeten
21.20  Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeen-

schapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5 te 
Molenhoek.

Iedere maand een themabijeenkomst
Iedere maand organiseren we een themabij-
eenkomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
kwetsbaarheid, zingeving, mentaal gezond 
zijn. Maar geef vooral ook zelf aan waar je 
het over wilt hebben! 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze  
themabijeenkomst. 

Nadere vragen of aanmelden
Hiervoor kun je terecht bij Jeroen via: 
jeroen@ixtanoa.nl of via 06 - 25 33 96 98.

x

Kloks gehoor aan de oproep tot Algemene 
Mobilisatie in Nederland. Bij de inval van 
de nazi’s in Nederland tijdens de meidagen 
van 1940, maakte hij als militair nabij Mill in 
Brabant onder andere een heftig bombarde-
ment en beschietingen mee. 

Na de overgave van Nederland, werd de heer 
C.P.J. Kloks gevangen genomen en op 13 mei 
1940 met een goederentrein op transport 
gesteld naar kamp Luckenwalde in de omge-
ving van Berlijn. Na zijn terugkeer in Neder-
land uit gevangenschap op 13 juni 1940, ging 
hij met groot verlof. Overigens maakte C.P.J. 
Kloks eerder deel uit van het Nederlandse 
leger. Op 3 april 1934 is hij opgekomen als 
gewoon dienstplichtige van de lichting in dat 
jaar vanuit de gemeente Tilburg. 

Zoon Jan Kloks gaf, onder belangstelling van 
familie en vrienden, een indrukwekkende 
presentatie over met name de periode dat 
zijn vader heeft gediend bij de Nederland-
se defensie in de periode van de Tweede  
Wereldoorlog. Burgemeester Gradisen reikte 
vervolgens het postuum toegekende Mobili-
satie-Oorlogskruis uit aan zoon Jan Kloks.   

De afgelopen vier weken deden twintig basis-
scholen uit de Dar-regio mee aan de E-waste 
Race. In totaal werden met behulp van buurt-
bewoners 43.000 oude elektronische appa-
raten ingezameld. Deze belanden nu niet in de 
verbrandingsoven, maar worden hergebruikt 
en gerecycled. Adalbert Basisschool in Mook 
is met ruim 16.500 ingezamelde apparaten 
de winnaar van de E-waste Race. Wethouder 
Wienhoven overhandigde de trotse school 
hun prijs. 

Tot het laatste moment spannend
Donderdagochtend 7 april stonden er nog 
files voor de Adalbert basisschool in Mook 
en basisschool Sint Joris in Heumen. Buurt-

bewoners wilden nog snel hun oude elektro-
nische apparaten inleveren en zo de scho-
len aan de overwinning helpen. Hierdoor 
was het tot het laatste moment spannend 
welke school er met de winst vandoor ging. 
Adalbert basisschool kreeg van wethouder 
Wienhoven en Jeroen Vrolijks van Dar in de 
middag de toffe schoolreis uitgereikt. Basis-
school Sint Joris in Heumen won een rondlei-
ding bij Dar en workshop van Road2Work@
Dar als tweede prijs. En ook basisschool Op 
de Horst in Berg en Dal wint met de der-
de prijs een rondleiding bij Dar. Alle andere 
scholen die mee streden, krijgen nog een 
leuk aandenken vanDar of Road2Work@Dar.

Programma Energiecafé

Gemeente helpt huurders energie besparen 

Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. 

• 9 mei, 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 
 Deze spreekuren worden binnenkort uitgebreid met meerdere momenten en meerdere 
 locaties. 

• 14, 20, 21, 26 en 28 april 
 Vraag het de energiecoach, ook speciaal voor huurders. Hoe kun je de geschenkbon 
 van de gemeente het beste besteden. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis
 Eendracht ’30, Bovensteweg 61, 6584 KB Mook.

• April tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. 
 Wilt u een groepsbijeenkomst voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
 En volg de agenda van het Energiecafé voor specifieke groepen huurders.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

De inwoners van Mook en Middelaar die een woning huren krijgen van de gemeente een code 
waarmee zij voor € 75 aan energiebesparende artikelen kunnen aanschaffen. Deze code zal 
in een brief verstrekt worden.

Hiermee wil de gemeente, na de succesvolle voucheractie van afgelopen jaar, opnieuw 
inwoners helpen met het besparen van energie. Behalve door de aanschaf van energie-
besparende producten, kunnen huurders nog meer energie besparen met de tips die ze 
kunnen krijgen van de energiecoaches die het Energiecafé Mook en Middelaar opnieuw 
inzet.

https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe


OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Bracamonteweg 13 Mook voor wijziging van de entree (bouwen). 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 13a (kavel 1) Middelaar voor nieuwbouwwoning. 
• Burchtstraat 28 Middelaar plaatsen damwand in achtertuin. 

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor extra geluid tijdens huwelijksfeest op 3 en 4 juni 2022 in Plasmolen.

VERORDENINGEN
De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 3 februari 2022 de Verorde-
ning leerlingenvervoer gemeente Mook en Middelaar 2022 vastgesteld.

BELEIDSREGELS
De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 12 april 2022 de Beleids- 
regels leerlingenvervoer gemeente Mook en Middelaar 2022 vastgesteld.
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Andere ophaaldagen afval 
door Pasen

Op tweede paasdag op maandag 18 april haalt Dar 
in de gemeente Mook en Middelaar geen afval op. 

Wilt u weten wanneer Dar wel langskomt? 
Kijk op uw digitale afvalwijzer via:

www.dar.nl/afvalwijzer.nl 

Of download de Dar app. Zo heeft u altijd 
uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! 

U kunt in de app instellen dat u een seintje krijgt 
wanneer u welk afval aan de straat 

kunt zetten. Makkelijk toch?

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale versie van 
Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. Zo blijft u elke week via uw e-mail op de 

hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres doorgeven 
bij het KlantContactCentrum van de gemeente: 

telefonisch 024 - 696 91 11
of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://afvalkalender.dar.nl
mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl

