
hoofd meten. Ik mocht ’m helemaal 
zelf aansluiten. Dat deed ik door op 
een scherm de juiste rondjes aan te 
klikken en blokjes te verslepen. Het 
was een soort game.’ 

Sneller geholpen
Door precies te meten wat er op zulke 
momenten in de hersenen gebeurt, 

gebeurt raak je even bewusteloos en 
gaat je lichaam schokken. Chevaro 
mocht het gloednieuwe lab in het 
Erasmus MC Sophia als één van de 
eersten bezoeken. 

Muts
Het is géén ziekenhuis, maar een 
plek voor onderzoek. Kinderen 
komen er om IQ-, taal- en 
beweegtesten te doen. Terwijl ze 
spelen, meten de onderzoekers van 
alles. ‘Ik mocht met mijn ogen een 
computer besturen. Ik moest naar 
ronde plaatjes kijken en één daarvan 
volgen. De muis volgde weer mijn 
oogbewegingen. Ook kreeg ik een 
soort muts op mijn hoofd waar 
allemaal witte dopjes op zaten. 
Daarmee kunnen ze signalen in je 

verzamelen de onderzoekers een 
hoop gegevens. Dat kan ze helpen 
om tot de beste behandeling voor 
elk kind te komen. ‘Dit is leuker 
dan normale onderzoeken in het 
ziekenhuis. Het zou fi jn zijn als 
kinderen hierdoor sneller en beter 
geholpen worden. En dat sommige 
dingen eerder ontdekt worden.’

In Rotterdam is het allereerste 
Kinderhersenlab van Nederland 
geopend. Dat is bedoeld om 
kinderen met een aandoening 
aan hun hersenen, hoofd en/of 
zintuigen te helpen. Chevaro (10): 
‘Dit is leuker dan normale 
onderzoeken.’ Door Judie Jaspers 

Eerste Kinderhersenlab 
geopend

Chevaro heeft tubereuze sclerose 
complex. Daardoor ontstaan er 
goedaardige plekjes door zijn hele 
lichaam. ‘Ze zitten in mijn nieren, op 
mijn huid en in mijn hoofd’, vertelt 
hij. Daardoor heeft hij ADHD en 
soms epileptische aanvallen. Als dat 
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‘Door de trillingen zijn veel huizen beschadigd. En dat 
zorgt voor veel stress bij de Groningers. Ze willen dat 

het boren stopt.’

‘Al meer dan vijftig jaar wordt er in 
Groningen gas uit de grond gehaald. Door al 
dat boren, is de grond ingezakt en ontstaan 

er aardbevingen.’

Mijn huis is 
compleet 

geruïneerd. 

Met een 
parlementaire 

enquête 
onderzoekt 
de Tweede 

kamer nu of de 
regering fouten 
heeft gemaakt. 

Dat is een zwaar 
middel. Mensen 

die iets met 
de gaswinning 

te maken 
hebben, worden 

ondervraagd.

Gasverhoor Ssst, ik moet zachtjes doen. Ik zit in de Tweede 
Kamer waar belangrijke ondervragingen zijn over 

de gaswinning in Groningen. Luister je mee? 

In februari volgend jaar moet het onderzoek 
klaar zijn. Dat komt er een rapport waarin staat 

wat er mis ging en hoe dat in de toekomst kan 
worden voorkomen. Fo
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Door Niki Meijer
Papa, in mijn kamer zit 

ook nog een scheur.  

Pff

‘De regering belooft steeds minder te gaan boren, 
maar aardbevingen komen nog steeds voor. Ook 

duurt het lang voor alle huizen aardbevingsbestendig 
zijn gemaakt. Daar zijn veel Groningers boos over.’

En hopelijk gaat 
de gaskraan dan 

écht dicht.

Met deze muts 
worden signalen in 
Chevaro's hoofd 
gemeten Fo

to
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se


