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Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen halfjaar in Nederland is onderschept, is gestegen met bijna 60 procent ten opz i c hte van de la at s te zes maanden van 2006. Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen halfjaar in
N e d e r land is onderschept, is gestegen met bijna 60 pro cent ten opz i c hte van de laatste zes maanden van 2006. ANP

Metro interview Anne Hermans

‘Ik dacht dat ik nooit
een baan zou krijgen'
ZIEKENHUI S. Haar boek De co-assistent
maakte nogal wat los in de (medische) we reld. Youp van ‘t Hek zei
geen ziekenhuis meer binnen durven te gaan door de soms sch o k ke nde verhalen van Hermans over het
reilen en zeilen in het ziekenhuis.
In september komt haar boek als
doktersserie op de Nederlandse televisie.

Je liep je co-schappen (praktijkstage
tijdens studie geneeskunde) in verschillende ziekenhuizen. Wat was
het moment waarop je dacht ‘met
alles wat ik hier meemaak moet ik
iets doen’?

Ik wilde altijd al stiekem schrijver
worden, dat was een droom. Tijdens mijn co-schappen vertelde ik
veel verhalen aan vrienden en die
reageerden altijd zo verbaasd dat
ik dacht ‘hier moet ik over gaan
schrijven’. Toen ik mijn artsexamen had gehaald ben ik begonnen.

Paspoort
Naam: Anne Hermans.
Leeftijd: 29.
Woonplaats: Amsterdam.
Bero e p: Tro p e n a rt s, op zoek
naar een baan.
Boek: Anne schreef het onthullende boek ‘De coassistent’ na twee jaar co schappen te hebben gelopen
voor haar studie.

Had je niet het gevoel dat je de
wereld verloochende waarin je zelf
werkt?

In eerste instantie dacht ik dat ik
nooit meer een baan zou vinden
als ik hierover ging schrijven,
daarom werk ik ook onder een
pseudoniem. Na 1,5 jaar heb ik
toch verteld dat ik het boek had
geschreven, toen stond ik wat steviger in mijn schoenen en wist ik
dat ik een goede arts ben.
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Je hebt ook positieve reacties gekregen vanuit de medische wereld. Verbaasde je dat?

Eigenlijk wel, ik had echt verwacht dat het veel negatiever zou
zijn. Maar ze zeiden bijvoorbeeld
vaak dat het heel herkenbaar was
en zo grappig. De bedoeling was
ook niet om die wereld af te kraken, maar om het beeld dat mensen hebben van artsen bij te stellen. Het zijn ook maar gewoon
mensen.
Wanneer werd je benaderd voor
een televisieserie?

Drie dagen nadat het boek uitkwam, werd ik benaderd door
Ronald Giphart en Jeroen van Baaren omdat ze er een serie van wilden maken. Zij hebben het script
geschreven. Het voelde gelijk heel
goed, ik heb veel meegedacht en
ik check alle medische feiten.
Had je direct het idee dat je boek
wel materiaal was voor een serie?

Ja. Er zijn veel mensen die ziekenhuisseries kijken, maar de meeste
Nederlandse series kloppen

medisch-inhoudelijk niet, daarom
kijken artsen er niet vaak naar.
Amerikaanse series zijn heel karikaturaal. Dit wo rdt een realistische,
medisch kloppende serie.
Gaat het ri c hting ‘House’ of ‘Medisch
Centrum West’?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf
nooit naar series kijk, dus ik zou
het niet weten. Ik denk dat het een
indringende serie wordt over hoe je
arts wo rdt, hoe je het zijn van een
jonge vrouw combineert met het
zware werk in een ziekenhuis en de
problemen die je tegenkomt.
Het script is bijna af, hoe staat het
ervoor met de acteurs?

Daar mag ik nog niets over zeggen.
Ik kan alleen zeggen dat Kasper van
Kooten waarschijnlijk een arts zal
spelen. Voor de hoofdrol heb ik
geen actrice in mijn hoofd, maar ze
wordt in ieder geval wel blond!
Je bent nu tropenart s, hoe moet het
nu verder met de schrij fambities?

De laatste maanden baalde ik een
beetje van alle drukte rond het
boek te rw ijl mijn hart juist ligt bij
het tropenarts-zijn. Dus ik ga nu
eerst een leuke baan vinden en
d a a rna weer nadenken over iets om
te sch r ijven. Maar ik weet zeker dat
ik wel weer tegen mooie verhalen
aanloop.
MACHTELD VEEN
m a c hteld.veen@metronieuws.nl

Hermans: “Ik wilde altijd al stiekem schrijver wo rden, dat was een droom.”

Zwarte Cross
krijgt ijsbar
IJSKOUD. Zwarte Cross heeft dit
jaar een ijskoude primeur: het is
het eerste festival ter wereld met
een ijsbar. De tafels, de bar, de zitjes en de flessenrekken zijn allemaal van ijs en in het café op wielen is het 20 graden onder nul.
Dat maakte de festivalorganisatie
gisteren bekend.
Zwarte Cross maakte onlangs
ook al bekend dat het programma
wordt uitge b reid met th e a te r,
waarbij honderd artiesten optreden in de openlucht en in een tent.
Het gaat om onder anderen Jules
Deelder en Jan Vayne. Verder zijn
stunts, muziek en motorwedstrijden te zien. Het fe st i val vindt
plaats op 27, 28 en 29 juli in LichANP
tenvoorde.

‘De impact van een
aanslag dreunt lang na’

Het geld gaat ook naar Rotterdam CS.

Werkloosheid onder
allochtonen daalt
DALING. Allochtonen zijn nog
steeds veel va ker werkloos dan
autochtonen, maar de werkloosheid onder hen ve rtoont een dalende trend. Zij pro fiteren nu in gelijke
mate van de daling van de we r kloosheid als auto ch tonen. “Zelfs net
een tikje harder”, zegt Michiel Ve rgeer van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). In het eerste
kwartaal van 2007 kwam de we r kloosheid onder niet-westerse allochtonen uit op 13 procent, blijkt uit
cijfers van het CBS. Een jaar daarANP
voor was dat nog 16 procent

Autochtonen
Van de autochtone beroepsbevolking zat in het eerste kwartaal
van dit jaar 4 procent zonder baan.

N S-m i ljoenen
voor ontwikkeling
treinstations

Een gewonde wo rdt verzorgd na de aanslag van gisteren.
E MOT IE S. De dood van een collega
gaat de Nederlandse milita i ren in
A f g h a n i stan niet in de koude kleren zitten. Sinds de zomer van 2006
verloor de missie acht milita i re n ,
de meesten door ongevallen. Hun
droevige collega’s nemen afscheid
en moeten verder.
Maar niets is zo ingrijpend als
een aanslag of sch i e t p a rt ij die tegen
henzelf ge r i cht is, zoals de zelfm o o rdaanslag in Deh Rawod va n
eergisteren waarbij acht Nederlanders gewond ra a k ten. Of de aanslag
in Tarin Kowt op 15 juni. De kameraden van de ge s n e u velde Ti m o
Smeehuijzen hebben het moeilijk,
z e g gen humanist i s ch ra a d s m a n
Mart Vogels (53) en dominee Albert

Hospitaal
De zwaarst gewonde Nederlandse
militair van de aanslag in Deh Rawod
ligt nog in kri t i e ke toestand in het
zieke n h u i s, maar ke e rt daarna terug
naar Nederland.

van der Velden (47), die op Kamp
Holland geestelijke bijstand geven.
VO GELS EN DE DOMINE E z o e ken de
m i l i ta i ren op of wo rden va n z e l f
aangeklampt. “De mannen willen
hun verhaal doen en de gesprekken
zijn intens en gaan diep.” Soms praten ze niet en houden ze elkaar
alleen maar vast. De geestelijk ver-

zorgers vrezen dat de veelal jonge
militairen die in Afghanistan dienen, het later moeilijk krijgen. “Ze
zijn nog niet in eve n w i cht”, zegt
Vogels.
ANDERS DAN IN BOSNIË zijn er in Afghanistan constant dreiging en vuurgevechten met de taliban. “Belangrijk is dat ze erover praten, ook als
ze thuis zijn. Anders ra ken ze ge ï s ol e e rd in hun gevoel en beleving va n
de dagelijkse dingen. Velen zullen
de dienst verlaten, raken hun makkers kwijt en zijn onzichtbaar voor
D e fensie te rw ijl ze meer risico’s
lopen.” Defensie moet hier volgens
hen met hetve te ranenbeleid goed
ANP/ ME T RO
op inspringen.

SPENDEREN. De Nederlandse Spoorwegen spenderen 137,5 miljoen
euro in de ontwikkeling van de
treinstations Arnhem, Breda, Den
Haag Centraal, Rotterdam en
Utrecht.
Al laat de oplevering nog wel
(enkele) jaren op zich wachten,
toch heeft de NS met ProRail en
bestuurders van de betrokken
gemeenten gisteren in Utrecht
handtekeningen gezet onder de
bewuste investeringsovereenkomst. Ook die van VROMminister Jacqueline Cramer en
minister Camiel Eurlings van Verkeer ontbraken niet.
Onder de noemer Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) worden de stations en het omliggende gebied
momenteel flink onder handen
genomen. Het opgeknapte station
van Arnhem gaat in 2010 als eerste open, Utrecht sluit in 2013 de
rij.
De NS heeft grootse ambities,
om bijvoorbeeld in Utrecht een
sfeer van Schiphol Plaza te scheppen, met ook winkels en horeca.
ANP

