
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - In het
Sint Elisabeth Hospi-
taal (Sehos) is sinds
afgelopen vrijdag een
nieuwe behandeling
van borstkanker
mogelijk. Dat maakt
specialist Jeannouel
van Leeuwen bekend. 

Hij legt uit: ,,Voor niet
voelbare maar wel op
mammografie zichtbare
borstkankers is er sinds
een jaar een nieuwe tech-
niek ontwikkeld in Ameri-
ka en België. Op Aruba
wordt de methode al toe-
gepast door chirurg-onco-
loog Deepu Daryanani en
nu is de methode ook op
Curaçao in gebruik.” Uit-
gelegd wordt hoe de nieu-
we techniek werkt: ,,Tot
nu toe werd de traditionele
draadgeleide lokalisatie
van niet voelbare kanker
in de borst gehanteerd.
Dat wil zeggen dat de
radioloog de draad of har-
poennaald in het kleine
kankergezwel in de borst
plaatst vóór de operatie en
de chirurg deze onder nar-
cose verwijderd door deze
draad te volgen. De nieu-
we techniek is tweeledig.
De draad is vervangen
door een implanteerbaar
magnetisch zaadje van 5
bij 1 millimeter, dat de

radioloog in de niet voel-
bare afwijking plaatst. De-
ze kan tot 30 dagen voor
de operatie geplaatst wor-
den. De chirurg gaat dan
met een speciaal detector-
staafje de magneet opspo-
ren en de tumor op deze
manier chirurgisch verwij-
deren. Dit heeft als voor-
deel dat niet aansluitend
haastig geopereerd hoeft
te worden.” 

Ook is er een oplossing
gevonden voor de al langer
in gebruik zijnde methode
om de zogenaamde poort-
wachters-lymfeklier uit de
oksel op te sporen. Dit ge-
beurde voorheen met
radioactieve kleurstof of
methyleen blauw-inspui-
ting. Nu heeft een firma
uit België een injecteerba-
re ijzeroplossing ontwik-
keld die met hetzelfde
magneetprincipe werkt en
de radioactieve tracer en
de blauwe kleurstof kan
vervangen. De vloeistof
wordt geïmporteerd via
agency Mederis uit Aruba.

Van Leeuwen: ,,De tref-
zekerheid van deze tech-
niek is veel groter voor het
vinden van deze poort-
wachtersklier met minder
weefselschade in de oksel.
De vloeistof heet Sienna+
en dient enkele uren voor
de operatie onder de huid
van de borst geïnjecteerd

te worden. Aruba heeft al
bijna 50 patiënten op deze
wijze behandeld. Het de-

tectieapparaat heet Senti-
mag. En het magnetisch
zaadje Magseed.” Afge-

lopen vrijdag zijn voor het
eerst met succes drie pati-
ënten volgens deze metho-

de geholpen in het Sehos
door chirurgen Michel
Berry en Jeannouel van
Leeuwen en radiologe J.
Tai. 
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Randal Corsen wint Cola Debrotprijs

De Cola Debrotprijs gaat dit jaar naar pianist Randal Corsen. Dat heeft minister van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Alcalá-Wallé gisteren bekendgemaakt. De
Curaçaose cultuurprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die
zich verdienstelijk heeft gemaakt in de categorieën architectuur, beeldende kunst,
dans, folklore, literatuur, muziek, theater of wetenschap. Corsen krijgt zijn prijs op 4
mei echt in handen tijdens de officiële uitreiking. Voor die tijd, op zaterdag 24 maart,
geeft hij nog een jazzconcert in het Avila Beach Hotel. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer 
verslaggevers
Philipsburg - Een toestel
van Insel Air moest giste-
ren kort na vertrek vanuit
Sint Maarten terugkeren
naar Princess Juliana
International Airport van-
wege problemen met de
motor. De luchtvaartmaat-
schappij heeft hierdoor
momenteel geen eigen
toestellen tot haar beschik-
king.

Na het opstijgen vanuit
Sint Maarten kreeg de
cockpit een melding dat er
een probleem was met een
motor. Conform de proce-
dure is deze motor uitge-
schakeld en heeft de piloot
het toestel op gecontro-
leerde wijze aan de grond

gebracht. Dit blijkt niet al-
leen uit een verklaring
vanuit de directie van Insel
Air, ook op video’s die 
omstanders hebben ge-
maakt is te zien dat er
geen sprake is van paniek,
brand of een kwijtgeraakte
motor - zoals wordt gesug-
gereerd in verschillende
media.

Het toestel is achterge-
bleven op Sint Maarten.
Vandaag zal een onder-
houdsteam met het be-
nodigde onderdeel - een
brandstofpomp - vanuit
Curaçao naar het boven-
windse eiland vliegen 
voor het volbrengen van

de reparatie. De directie
van Insel Air hoopt dat 
het toestel snel weer de
lucht in kan. Sinds vrijdag
staat de enige andere Fok-
ker 50 namelijk ook aan de
grond in afwachting van
een onderdeel. De lucht-
vaartmaatschappij heeft
daardoor op dit moment
geen eigen toestellen tot
haar beschikking.

Dit is een direct gevolg
van de aanvullende finan-
ciering die na ruim een
maand nog steeds niet
rond is. Het gaat hierbij
om het consortium van
banken - MCB Bank, Vida-
nova Pensioenfonds, Alge-

meen Pensioenfonds Cu-
raçao (APC) en PSB Bank -
en Curaçao Airport Hol-
ding (CAH). Zij zouden
garant staan voor 3,6 mil-
joen dollar die Insel Air
onder meer wil besteden
aan een derde F50, zodat
deze kan dienen als back-
up voor als een vliegtuig
uitvalt. 

Gisteren is Aruba Air-
lines de Curaçaose lucht-
vaartmaatschappij te hulp
geschoten op de ABC-rou-
te op basis van wetlease,
waarbij zowel het toestel
als de bemanning wordt
ingezet.

De directie hoopt voor
de route naar Sint Maar-
ten vandaag een oplossing
te vinden.

Insel zonder toestel
Advertentie

Woning
beschoten
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Een woning
in de omgeving van Le-
lienberg is gisterochtend
beschoten. De politie ont-
ving rond 3.23 uur een
melding dat er schoten
werden gelost en stuurde
er een patrouillevoertuig
op af. Uit een eerste in-
schatting van de agenten
bleek dat er vanuit een
voorbijrijdende auto rich-
ting de woning is gescho-
ten. Bij de schietpartij zijn
geen personen geraakt.
Wel waren zowel de mu-
ren van het huis als een
auto die in de tuin gepar-
keerd stond, geperforeerd
door de kogels. Het voer-
tuig en een aantal hulzen
zijn door de politie in be-
slag genomen voor verder
onderzoek.


