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�� In 2011 gaf Wallonië 2010,55 euro 
per persoon uit aan gezondheids-
zorg. Dat is 109,93 euro meer dan 
Vlaanderen. De uitgavenkloof is ver-
dubbeld ten opzichte van 2010. In 
de regionale cijfers, die werden bere-
kend door het Vlaams Neutraal Zie-
kenfonds, zijn ook opvallende ver-
schillen te zien in het aantal dagen 
arbeidsongeschiktheid en het aan-
tal personen met een verhoogde te-
gemoetkoming: in beide gevallen 
scoort Wallonië beduidend hoger. De 
cijfers zijn enkel gebaseerd op gege-
vens van de Landsbond van de Neu-
trale Ziekenfondsen. !"

�� In de faciliteitengemeente Kraai-
nem wil de Vlaamse eenheidslijst 
Open samen met de Franstalige par-
tijen MR en cdH een front vormen te-
gen het FDF. Alle inwoners zijn don-
derdag uitgenodigd op een discus-
sieavond over een eventuele kartel-
lijst. “De voorbije zes jaar werd de 
gemeente als het ware bestuurd van-
uit het Brussels FDF. Ik weet dat cdH 
en MR niet gelukkig zijn met deze si-
tuatie. Ik roep hen op tot samenwer-
king om tot een beter bestuur te ko-
men”, aldus Kamerlid Luk Van Bie-
sen, fractieleider van Open in de ge-
meenteraad van Kraainem. #

Ziekteverzekering

Werkloosheid

Kraainem

Gezondheidszorg 
duurder in Wallonië

Vlamingen willen 
front tegen FDF

�� De werkloosheidsuitkeringen 
zullen worden afgebouwd in de tijd, 
maar niet voor wie 33 of meer pro-
cent arbeidsongeschikt is. Het gaat 
om 15.000 tot 20.000 mensen. Dat 
heeft minister van Werk Monica De-
coninck (sp.a) gezegd bij een ont-
moeting met werkzoekenden. Om-
dat de nieuwe regeling complexer is 
dan verwacht, zal het systeem pas in 
november ingaan en niet in juli, zoals 
eerder gepland. Er bestaat binnen de 
regering consensus over de voorstel-
len, maar die moeten nu nog worden 
goedgekeurd door het beheerscomi-
té van de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening (RVA). #

Versoepeling 
afbouw uitkeringen

�� “Als de N-VA in Antwerpen werke-
lijk de verandering wil doorvoeren 
die ze zo luid propageert, dan moet 
ze samenwerken met het Vlaams Be-
lang om de socialisten na bijna een 
eeuw van ‘t Schoon Verdiep te ver-
drijven.” Op die uitspraak is de stra-
tegie van Filip Dewinter voor de ver-
kiezingen van 14 oktober gebaseerd.

Dewinter is bereid om zelf voor het 
lijsttrekkerschap van het VB te be-
danken, als dat een samenwerking 
wél mogelijk maakt. Hij zou dan 
terugtreden ten gunste van Gerolf 
Annemans, Anke Van dermeersch 
of Bruno Valkeniers.

Maar de N-VA-top acht dit nieu-
we aanbod zelfs geen reactie waard. 
Niet de persoon van Dewinter is het 
probleem, maar wel de harde lijn die 
de partij propageert sinds Dewinter 
de macht binnen het VB helemaal 
naar zich toe heeft getrokken. Het 
signaal is duidelijk: de N-VA over-
weegt voor deze verkiezingen op 
geen enkel moment samen te wer-
ken met het VB. Niet in Antwerpen 
en ook niet in de rest van Vlaanderen.

Campagne 
De boodschap dat De Wever de 

Antwerpse lijst trekt en de reac-
tie van Dewinter geven aan dat de 
campagne naar de verkiezingen nu 
wel helemaal uit de startblokken is 
geschoten.

“Dewinter probeert de twijfelaars 
onder zijn huidige en vroegere kie-
zers te overtuigen met de stelling dat 
het VB het enige échte alternatief is”, 
zegt UA-politoloog Dave Sinardet. 
“Daarom beschuldigt hij De Wever 
ervan te kiezen voor meer van het-
zelfde, als hij een coalitie sluit met de 
sp.a van Patrick Janssens.”

Stilte bij andere rivalen
Hoe verklaart Sinardet de ra-

diostilte van de andere Antwerpse 

boegbeelden na de bekendmaking 
van De Wever dit weekend? “Behalve 
Dewinter heeft geen van hen er baat 
bij om De Wever nog meer in het cen-
trum van de belangstelling te plaat-
sen. Bovendien wil Patrick Janssens 
meester blijven van zijn eigen plan-
ning en strategie.”

“Dit worden echte kanseliersver-
kiezingen met Janssens en De Wever 
als hoofdrolspelers”, aldus Sinardet. 
“Dat is een probleem voor alle an-
dere partijen, die net als in 2006 - 
toen met de strijd tussen Janssens en 

Dewinter bereid tot stap 
opzij voor De Wever 

Filip Dewinter is bereid om voor het lijsttrekkerschap te bedanken als dat een samenwerking met N-VA 
mogelijk maakt. De NV-A-top acht dit nieuwe aanbod geen reactie waard.   !"#" $%&'( 

Antwerpen � N-VA vindt aanbod VB zelfs geen reactie waard 

“Als ik het obstakel ben voor 
samenwerking tussen N-VA en 
VB in Antwerpen, dan wil ik 
een stap opzij zetten”, zegt Filip 
Dewinter. Maar ook met deze 
poging om een opening te 
creëren, vangt hij bot.

�� Minister van Justitie  Annemie 
Turtelboom (Open Vld) wil nog één 
gerechtelijk arrondissement per pro-
vincie. Na die hervorming wordt Ant-
werpen het grootste parket én de 
grootste rechtbank. 

Maar er is veel kritiek bij de Vlaam-
se rechters. “Waarom krijgt Hene-
gouwen twee arrondissementen 
(Bergen-Doornik en Charleroi) en 
Antwerpen niet? De provincie Ant-
werpen heeft een grotere bevolking 
(1,7 miljoen inwoners) dan de pro-
vincie Henegouwen (1,3 miljoen) en 
het aantal nieuw binnenkomende 
correctionele zaken is min of meer 
even groot. In de provincie Antwer-
pen heb je bovendien één rechter per 

Vlaamse rechters ontevreden 
over ‘voortrekkerij’ Henegouwen

16.618 inwoners, in de provincie He-
negouwen één rechter per 13.788 
inwoners. Henegouwen heeft een 
betere startpositie dan Antwerpen, 
maar dan nog krijgt het meer moge-
lijkheden”, klinkt het bij de Vlaamse 
rechters. 
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Justitieminister Annemie Turtel-
boom (Open Vld). !"#"  )*"#" +%,-

Waarom krijgt de 
provincie Henegouwen 
twee gerechtelijke 
arrondissementen en de 
provincie Antwerpen maar 
één?   

��  “Als we hadden geweten dat Pol 
Van Den Driessche (N-VA) de hand-
doek in de ring zou gooien en zich 
zou terugtrekken, hadden we dit niet 
meer gedaan”, zegt Jan Antonissen, 
chef reportage bij Humo en de auteur 
van het artikel dat het einde van de 
politieke carrière van Van Den Dries-
sche inluidde. “Maar wij sluiten af 
op vrijdagavond en toen was er nog 
niets dat hierop wees.”

Humo verkiest nu dan ook geen 
extra ruchtbaarheid meer te geven 
aan de reportage. “Ik stel wel vast 
dat Van Den Driessche vrijdag nog 
zei dat het allemaal om leugens en 
laster ging. Pas in het weekend heeft 
hij een bocht gemaakt en aan de twee 
vrouwen zijn excuses aangeboden.”

Toch nog één keer getuigenissen tegen 
Pol Van Den Driessche in weekblad ‘Humo’

Zoals bekend getuigden twee vroe-
gere journalistes van Het Nieuwsblad 
over handtastelijkheden door Pol 
Van Den Driessche toen hij hoofdre-
dacteur was van die krant. Antonis-
sen zei gisteren nog op Radio 1 dat 
de twee hun verhaal al eerder had-
den gedaan aan mensen uit de media 

In de Humo die vandaag 
verschijnt, staan nog nieuwe 
getuigenissen over Pol Van 
Den Driessche. De redactie van 
Humo betreurt dat eigenlijk. 

en de politiek, maar zonder gevolg. 
Daarmee gaat hij in tegen het verwijt 
van Bart De Wever dat het verhaal 
kant-en-klaar was aangeboden bij 
Humo om de Brugse lijsttrekker van 
de N-VA te beschadigen. 

“Flauwekul”, zegt Antonissen. “De 
vrouwen die bij ons getuigd hebben, 
hebben met andere vertegenwoordi-
gers van de media gesproken. Maar 
die hebben het niet gebracht. Ze zijn 
er ook mee naar politici gestapt. Zo 
hebben ze aangedrongen op een ge-
sprek met Bart De Wever, maar die 
heeft hen niet willen horen.” Anto-
nissen ziet gelijkenissen met het dos-
sier over misbruik in de kerk. “In dit 
geval heeft De Wever de rol gespeeld 
van bisschop.” 

Overigens blijft Pol Van Den Dries-
sche in loondienst van de N-VA, als 
communicatie-adviseur. De N-VA 
wil geen broodroof plegen zonder 
juridische bewijzen, luidt het bij de 
partijtop. "&

Pol Van Den Driessche blijft in 
loondienst van de N-VA. !"#" $%&'(

Dewinter - onbelangrijk dreigen te 
worden. Zij zullen het moeilijk krij-
gen om zichzelf in de campagne op 
de kaart te zetten.”

Janssens boven de partijen
Welke strategie kan Janssens best 

volgen? “Hij zal zo lang mogelijk de 
indruk proberen te wekken dat hij 
geen campagne voert, maar de stad 
blijft besturen als een burgemeester 
boven alle partijen”, denkt Sinardet. 
“Daarnaast zal hij de nadruk leggen 
op zijn volle engagement voor Ant-

werpen, want dat is de zwakke plek 
in het verhaal van De Wever, die te-
gelijk partijvoorzitter wil blijven tot 
2014 en zich dus niet voluit voor de 
stad kan inzetten.”

“Tegenover de keuze voor veran-
dering van De Wever zal Janssens 
radicaal gaan voor de continuïteit 
van zijn beleid. Hij kan gokken op 
de tevredenheid van de Antwerpe-
naar over zijn bestuur, want zelfs zijn 
grote rivaal De Wever doet daar po-
sitieve uitspraken over.”
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�� De twee riskeerden een gevan-
genisstraf van zes maanden en een 
geldboete van 550 euro. Maar de 
rechtbank oordeelde dat er geen be-
wijs was van bedrieglijk inzicht. 

Raoul Hufkens en zijn echtgeno-
te Anouk stonden terecht voor mis-
bruik van vertrouwen van een klant 
en poging tot oplichting ten aanzien 
van de Nationale Loterij. Hufkens,  
de man van de uitbaatster, bood zich 
op 30 augustus 2010 aan in het uitbe-
talingskantoor van de loterij met een 
biljet dat 3389,50 euro winst moest 
opleveren. 

“Ik heb altijd gezegd dat ik het bil-

Uitbaters vrijgepleit 
van  fraude met loterij 

jet gevonden had en dat niemand het 
lootje is komen ophalen. Ik ben blij 
dat de rechters dat nu eindelijk heb-
ben ingezien.”

De zaak heeft diepe wonden gesla-
gen. “De winkel was niet meer leef-
baar, want zonder loterijproducten 
krijg je veel minder klanten over de 
vloer. We hebben de zaak moeten 
verkopen en hebben er een zware 
financiële kater aan overgehouden. 
Onze relatie is er zelfs aan kapot ge-
gaan. Bij de Nationale Loterij heb-
ben ze nooit naar ons willen luiste-
ren. Ze zijn simpelweg de terminal 
komen ophalen en het was gedaan 
met onze winkel. Dat ze ons de kans 
niet hebben gegeven om het uit te 
leggen, nemen we ze erg kwalijk.”

De nieuwe uitbaters hebben na 
een aanvraagprocedure recent op-
nieuw toelating gekregen om te wer-
ken als verkooppunt voor de Natio-
nale Loterij. !"#$, %&'

In 2008 konden ze in De Kroniek nog juichen na een grote pot. 
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�� Aan de VUB wordt momenteel wel 
onderzoek gedaan met Probo, een 
groene, slurfachtige knu!elrobot die 
in contact treedt met autistische kin-
deren. Probo reageert voorspelbaar 
en simpel, wat autistische kinderen 
aangenamer vinden dan het emoti-
onele contact met mensen. Bezieler 
van het onderzoek is professor  robo-
tica Bram Vanderborght. 

“Van de  Japanse Paro zijn intussen 
al meer dan duizend exemplaren in 
omloop. In Denemarken, Italië, Ne-
derland  en Duitsland wordt hij ook 
gebruikt. Het is een van de meest suc-
cesvolle robots ooit. Na de ramp in 
Fukushima zijn duizenden Japanse 
ouderlingen dakloos geworden. De 
Japanse overheid heeft Paro ter be-
schikking gesteld omdat de robot 
een rustgevende, troostende kracht 
uitstraalt. Onderzoek heeft uitgewe-

zen dat de ouderlingen via Paro meer 
onderling sociaal gedrag vertoonden 
en dat hun stressniveau daalde.  Er is 
bewust gekozen voor een zeehond, 
waarvan iedereen weet hoe hij eruit 
ziet, maar niet hoe hij zich precies ge-
draagt. Dat zou bepaalde verwach-
tingen oproepen waaraan de robot 
niet kan voldoen. Naar deze vormen 
van Robot Assisted Therapy, de op-
volger van de Animal Assisted The-
rapy, waarbij dieren worden ingezet, 
moet nog veel onderzoek worden ge-
voerd”, benadrukt Vanderborght. 

In Huis Perrekes in Geel, waar 
mensen met dementie wonen, wordt 
gewerkt met honden, poezen, ezels, 
geiten en konijnen. “Ik kan me niet 
voorstellen dat zo’n robot een alter-
natief kan zijn voor een levend dier”, 
zegt Karen Lambrechts van Huis Per-
rekens. “De dieren geven onze be-
woners een veilig en rustig gevoel. 
Ze zetten aan tot activiteit of tot een 
babbel. Dementerenden voelen zich 
begrepen door het dier, waarmee ze 
op een non-verbale manier commu-
niceren. Een robot kan volgens mij 
nooit datzelfde e!ect generen. ”

Psycholoog Ils Mattheussen van 

het Hasseltse Sint-Elisabeth is wel 
enthousiast over de knu!elrobot. 
“Wij hebben sinds kort een aparte 
afdeling voor patiënten die storend 
gedrag vertonen tegenover ande-
re patiënten. Wij reiken hen onder 
meer een snoezelhond of -kat aan. 
Naast het rustgevende is ook het zor-
gende aspect belangrijk. Deze men-

“Knuffelrobots bieden
dementerenden troost en 
geven een veilig gevoel”

Een dikke knu!el voor het robotzeehondje Paro. Uit onderzoek blijkt 
dat ouderlingen zich dankzij de robot socialer gedragen. !"#" +,%

Gezondheid �  Japanse therapeutische zeehond vindt zijn weg naar Europa 

In Japan bewijst het pluizige 
robotzeehondje Paro al 
jaren zijn knu!eldiensten bij 
dementerenden. Hier wordt 
voorlopig nog enkel gewerkt 
met bewegende snoezel-
knu!els en echte dieren.

De correctionele rechtbank van 
Mechelen heeft de uitbaters 
van een krantenwinkel uit 
Kessel (Nijlen) vrijgesproken. 
Ze werden ervan beschuldigd 
een lottowinst in eigen zak 
gestoken te hebben.

sen hebben jarenlang voor anderen 
gezorgd, maar nu wordt er nog al-
leen voor hen gezorgd. Zo’n knu!el-
robot kan hen dat zorgende gevoel 
deels teruggeven.” 
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�L Koppen XL zendt vanavond op één 
een reportage uit over Paro, 21.25u

Kessels koppel krijgt eerherstel

● ●  Paro is in 1993 ontwor-
pen door de Japanner Takano-
ri Shibata. Hij werd aan het pu-
bliek voorgesteld in 2001. Paro 
staat in het Guiness Book of Re-
cords als ‘s werelds meest the-
rapeutische robot.
● ●  Paro kost 2800 euro.
● ●  Door de sensoren reageert 
Paro op aanrakingen door 
te kwispelen of zijn ogen te 
open en dicht te doen. Hij kan 
slapen of wakker zijn en laat 
emoties zien als verbazing, 
blijdschap en boosheid. Als je 
hem slaat, wordt hij kwaad. 
Hij reageert ook op geluiden 
en kan stemmen herkennen.  
Hij begrijpt simpele uitdruk-
king als een ‘hallo’ of ‘goed zo’ 
en  zelf maakt hij geluidjes zo-
als een babyzeehondje.
(+,

Paro heet in 
Europa Ole

Hiphop voor 
de oren,
Hippocrates voor      
het lichaam.
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