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Goedkoop geld ECB
maakt banken lui

in het nieuws 4-5

Morgen schijnt de zon volop. Verder stapelwolken en
droog. Maxima 7 tot 10 graden. Zondag tot en met
woensdag: zondagnacht vorst, overdag af en toe zon.
Daarna zacht en nat weer. Weeroverzicht: pagina 39
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A d v e rt e n t i e s

Zware hersenschade prins Friso
Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Prins Johan Friso
heeft bij zijn lawineongeluk een
zware hersenbeschadiging opgelo-
pen.

Hij is nog altijd in coma en „er kan
niet worden voorspeld of hij ooit nog
bij bewustzijn zal komen”. Dat heeft
dr. Wolfgang Koller, hoofd van de
trauma-afdeling van het academisch
ziekenhuis in Innsbruck, aan het be-
gin van de middag op een persconfe-
rentie gezegd.

„De familie gaat nu op zoek naar
een plaats waar prins Friso verder
verpleegd kan worden”, zei Koller.

Vorige week vrijdag raakte prins
Johan Friso in het Oostenrijkse Lech
bedolven onder een lawine terwijl hij
met een vriend aan het skiën was. De
aankondiging van de persconferen-
tie van vanmiddag kwam vrij onver-
wacht. Gisteren had de RVD gemeld
dat mogelijk pas na het weekend een
prognose over de gezondheidstoe-
stand van de prins zou volgen.

Trauma-arts Koller vertelde dat
Friso terwijl hij onder de sneeuw lag
zoveel zuurstoftekort heeft geleden
dat hij een hartstilstand had. Hij is
gedurende 50 minuten gereani-
meerd. „Dat is lang, ik kan ook zeg-
gen: te lang”, zei Koller. „Maar we
hadden hoop dat de lichte onderkoe-
ling van de patiënt hem zou hebben
beschermd tegen ernstige hersenbe-
schadiging. Dat was helaas niet het
g e va l . ”

Gisteren hebben een eerste uitge-

breide MRI-scan en neurologische
tests uitgewezen dat prins Friso ern-
stige hersenschade heeft.

Prof. dr. Michel van Putten, neuro-
loog en neurofysioloog aan de Uni-
versiteit Twente zegt daarover: „Als
er nu echt hersenschade is te zien op
de MRI, dan moet je je grote zorgen
maken over een zinvol herstel. Die
kans acht ik dan zeer klein.”

Het een na somberste scenario is
nu waar geworden, concludeert Van
Putten, die zelf onderzoek doet naar

het effect van koel houden bij patiën-
ten die door zuurstoftekort hersen-
schade hebben. Het somberste scena-
rio noemt Van Putten „de dood”.

Michaël Kuiper, neuroloog-inten-
sivist van het Medisch Centrum
Leeuwarden zei in een toelichting in
een uitzending van de NOS: „Meest-
al is het zo dat mensen na een reani-
matie overlijden of wakker worden.
Slechts een kleine groep wordt lang-
zaam of slecht wakker. Sommige
mensen kunnen heel lang in een ve-
getatieve staat blijven.”

Ludwig Muxel, burgemeester van
het Oostenrijkse ski-oord zei „zeer
bedroefd” te zijn over de gezond-
heidstoestand van de prins. „Onze
gedachten en gebeden zijn bij de fa-
milie. Wij hopen nog steeds op een
klein wonder.”

Premier Mark Rutte (VVD) heeft
vrijdagochtend koningin Beatrix en
prinses Mabel laten weten dat Neder-
land intens met de koninklijke fami-
lie meeleeft in deze tijden van zorgen
en verdriet, laat de Rijksvoorlich-
tingsdienst weten.

Rutte rekent erop dat iedereen
vanaf vrijdag de privacy van Friso,
Mabel en hun kinderen zal respecte-
ren. „De familie moet ongestoord in
eigen kring het slechte nieuws kun-
nen verwerken dat de artsen vandaag
over prins Friso moesten melden.”

In politiek Den Haag is geschokt
gereageerd.

Ziekenhuis in Oostenrijk: niet te voorspellen of de prins ooit nog bij bewustzijn komt

Wolfgang Koller, hoofd van de trauma-afdeling van het academisch ziekenhuis van Innsbruck, maakte vanmiddag de diagnose over prins Johan Friso bekend. Foto PPE


