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Woonark van Ed. Bijman aan het Spaarne in Haarlem.

Toegankelijkheid
in Nederland:
‘Wat kost het?’

Auteur: Wijnand Beemster
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De Verenigde Naties heeft een verdrag opgesteld over gelijke rechten
voor mensen met een beperking: het VN-verdrag inzake de rechten
van mensen met een handicap. Toegankelijkheid is één van de vier
grondslagen in dat verdrag. Nederland heeft dat verdrag - in
tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen - nog steeds
niet geratificeerd. Schokkend, zegt architect Ed. Bijman in zijn woonark, op het Spaarne in Haarlem. “Wij zijn een land van kooplieden.
Wat kost het?”
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Anti-microbiële technologie voor de zorgsector
MRSA is een nachtmerrie voor elk ziekenhuis. Vorig
jaar alleen al overleden wereldwijd 861 patiënten
nadat zij geïnfecteerd raakten met dit voor het oog
onzichtbare organisme. De revolutionaire wand- en
vloersystemen met Bolidt Anti-Microbiële technologie zijn de enige systemen die deze bacteriën kunnen
bestrijden. Niet door een chemische bestrijding, maar
door een innovatief mechanisch proces.

MRSA bacterie.
Sluipmoordenaar in ziekenhuizen.
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Bolidt heeft een anti-microbiële technologie voor de zorgsector ontwikkeld, waarin gebruik gemaakt wordt van een
bijzondere bestrijdingstechniek. Bestaande bestrijdingstechniek zijn antibacteriële verfsystemen, gebaseerd op chemische

Appartement in Leiden door Ed.
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Kanteling door meer mantelzorg

Paulien. “Spastisch, hardhorend, in een elektri-

voorbeeld MRSA en VRE zijn ronduit alarmerend. Het

positief geladen. De celwand van de bacteriën is negatief

De hoofdstad zou nog wat kunnen leren van

sche rolstoel. Haar moeder kocht voor haar een

overvloedige antibioticagebruik heeft in elk ziekenhuis

geladen, welke lading deels wordt geneutraliseerd door

Barcelona. “Hoe soepel je je daar door de stad

driekamerappartement in Leiden en die heb ik

de deur opengezet voor deze sluipmoordenaar. Patiënten

Ca2+ en Mg2+ ionen aan het oppervlak. De negatieve

kunt bewegen! Je rijdt zo de bus in met je rol-

samen met Paulien en haar moeder geschikt

met een verlaagde weerstand of verwondingen worden er de

lading van de celwand trekt de bacteriën naar het positief

stoel. Een plateau schuift naar buiten op de

gemaakt om zelfstandig te kunnen wonen. Dat

dupe van, met dodelijke gevolgen.
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