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Voor 50-plussers
die al eens

hartproblemen
hadden zijn de

risico’s op hartfa-
len het grootst.

Foto: rr

Diclofenac, ’s werelds meest
voorgeschreven ontstekings-
remmer, kan dodelijk zijn. Het
middel, dat bij ons onder meer
verkocht wordt onder de
merknamen Voltaren en Cata-
flam, doet het risico op een
hartinfarct of een beroerte met
de helft toenemen bij mensen
met diabetes, hoge cholesterol
of een hartaandoening. Let
wel, het gaat dan enkel om de
pilletjes, niet om de zalven.
‘Het risico is vergelijkbaar met

dat van Vioxx, een middel dat
in 2004 al uit de handel werd
genomen’, zeggen Patricia
McGettigan en David Henry in
het medische blad PLoS Medi-
cal. ‘Bovendien blijkt uit ons
internationaal onderzoek dat
ze zo’n drie keer meer worden
voorgeschreven dan even goe-
de en veiligere alternatieven.
Daarom vragen we om het ge-
neesmiddel wereldwijd uit de
handel te halen.’

Het Europees geneesmidde-

lenbureau
laat de be-
handelings-
adviezen al-
vast herbe-
kijken. In
eigen land
vraagt het Fe-
deraal Genees-
middelenagent-
schap (FAGG)
artsen om patiënten goed te
informeren over de mogelijke
bijwerkingen en risico’s. Mo-
gelijk wordt de bijsluiter aan-
gepast. Maar meteen het medi-
cijnkastje leeghalen is nog niet
aan de orde. ‘Veel hangt af van
wie het gebruikt en hoe lang.
Voor 50-plussers die al eens
hartproblemen hebben gehad,
zijn de risico’s enorm’, zegt
farmacoloog Gert Laekeman
(KU Leuven). ‘Bij andere
patiënten is de kans op hartfa-
len dan weer eerder klein.’
Langdurig gebruik is proble-
matisch. ‘Artsen schrijven het
middel nogal snel voor bij reu-
ma of artritis. Maar Diclofenac

is niet
de ge-
schikte oplossing
voor wie dagelijks een pijnstil-
ler nodig heeft.’

Kleinere verpakking

Toch is Laekeman er niet van
overtuigd dat de middelen ook
effectief zullen verdwijnen.
‘Het is altijd moeilijk om een

Euro-
pese con-

sensus te be-
komen’, zegt hij.

Vreemd toch, als de
risico’s bewezen zijn?

‘Het blijft een heel goede
pijn- en ontstekingsremmer.
Voor acute gevallen, zoals bij
sportletsels, is er ook geen en-
kel probleem.’ Daarom gaat de
discussie nu ook vaak over de
grootte van de verpakkingen.
‘Verkoop ze per tien stuks in
plaats van per 30 of 50. Dat
geeft de patiënten ook een dui-
delijk signaal om het niet in de
kast te houden voor alle moge-
lijke huis-, tuin- en keukenpij-
nen.’

Ontstekingsremmers zoals Voltaren verhogen het
risico op een hartinfarct met 40 tot 60 procent.
‘Ze moeten van de markt gehaald worden’,
concluderen Britse en Canadese wetenschappers
uit een jarenlange studie. Het Europees genees-
middelenbureau is een onderzoek gestart.

KIM CLEMENS

Europees geneesmiddelenagentschap
onderzoekt populaire
ontstekingsremmers

Voltaren verhoogt risico op
hartinfarct

Minister van Binnenlandse
Zaken Joëlle Milquet (CDH) is
van plan om politieagenten een
bijkomende rijcursus te laten
geven. Ze hoopt op deze ma-
nier het aantal ongevallen met
dienstvoertuigen drastisch te
kunnen terugschroeven.

‘Het gaat hem vooral om de
ongevallen met dienstvoertui-
gen tijdens normaal gebruik’,
zegt Kamerlid Luk Van Biesen
(Open VLD) die minister Mil-
quet hierover een parlemen-
taire vraag heeft gesteld. ‘In
2011 werden bij de federale
politie 270 ongevallen met
dienstvoertuigen vastge-
steld. In 90 gevallen gebeurde
dat tijdens een interventie. Ik
kan mij voorstellen dat tijdens
een achtervolging of een ande-
re actie met gebruik van
zwaailichten en sirenes het ge-
vaar op een ongeval toe-
neemt. Maar daarnaast vonden

er in datzelfde jaar toch ook
220 ongevallen plaats in gewo-
ne rijomstandigheden. Dat is
te veel. Om de gecrashte poli-
tiewagens te herstellen be-
draagt het kostenplaatje
850.000 euro. En daar waren
de ongevallen bij de lokale po-
litie niet eens bij gerekend en
evenmin de voertuigen die on-
herstelbaar beschadigd waren.’

Milquet is zich bewust van
het probleem en is al in actie
geschoten om het tij te ke-
ren. Vorig jaar werden 370 da-
gen bijkomende rijopleiding
georganiseerd voor de federale
politie. Dit jaar is de (veel tal-
rijkere) lokale politie aan de
beurt. De cursus bestaat uit
een theoretisch gedeelte, een
korte slipcursus, een uitge-
breider hoofdstuk rem- en
kijktechnieken om ongevallen
te voorkomen en een opleiding
defensief rijden. (yb)

Brokkenpiloten politie
krijgen extra rijlessen

In 2011 gebeurden 270 ongevallen met
dienstvoertuigen van de politie. Foto: Danny Claes
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Het kostte hem drie weken en
zo’n 16.500 euro, maar dankzij
Jellinek geraakte Ludo Van
Campenhout vorig jaar af van
zijn drankverslaving. Fietsen,
golfen, strandwandelingen,
groepsgesprekken en psycho-
logische bijstand maakten dat
de man er weer helemaal bo-
venop raakte. En dat allemaal
onder een exotisch stralende
zon, en omringd door Neder-
landstaligen. ‘Voor mij heeft

het heel goed geholpen. Ik
leerde er de oorzaak van mijn
drankprobleem kennen’, ver-
telt hij. Maar nu valt het doek
over de luxueuze afkickkliniek.
‘Jammer’, vindt Van Campen-
hout.

In Nederland ligt het resort al
sinds de opening in
2010 zwaar onder vuur. Om-

wille van de 600.000 euro sub-
sidies die het kreeg én omwille
van het hoge prijskaartje. Zo’n
14.000 euro per verblijf werd
in Nederland immers terugbe-
taald door de ziekteverzeke-
ring. En die mutualiteiten
trekken zich nu terug.

Bovendien is de beloofde hulp
aan lokale verslaafden nooit op

Ludo Van Campenhout werd geholpen in dit
dure resort, dat nu de deuren sloot. Foto: rr

Het luxueuze Jellinek
Retreat op Curaçao, waar
de Antwerpse schepen Lu-
do Van Campenhout
(N-VA) vorig jaar ging af-
kicken, is gesloten. De Ne-
derlandse ziekteverzeke-
ring wil behandelingen im-
mers niet meer
terugbetalen, en voor bui-
tenlanders is ze peperduur.

Kliniek waar Ludo Van Campenhout (N-VA) afkickte, gesloten

gang gekomen. Afkicken bleef
voornamelijk voorbehouden
voor welgestelde Nederlan-
ders, van artsen tot mediafigu-
ren. ‘Dat ze er willen ontstres-
sen en paardrijden is prima’,
aldus één van de zorgverzeke-
raars. ‘Maar niet op kosten van
de verzekering die door ieder-
een wordt meebetaald.’ (cka)

Tom Van Avermaet heeft zo-
pas een contract getekend bij
Creative Artists Agency (CAA),
een van de grote agentschap-
pen in Hollywood, meldde de
website van The Hollywood re-
porter dit weekend. Van Aver-
maet is genomineerd voor een
Oscar voor beste kortfilm met
Dood van een schaduw, met in
de hoofdrol Matthias Schoe-
naerts. De film vertelt het ver-
haal van een soldaat die ge-
storven is tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Een excen-
trieke verzamelaar heeft zijn
schaduw gevangen en geeft
hem een nieuwe kans tot le-
ven in ruil voor het vangen

van tienduizend schaduwen.
Of Van Avermaet daadwerke-

lijk een Oscar wint – volgens

kenners is die kans zeker niet
klein, al blijft de regisseur be-
scheiden ‘één op vijf’ zeggen –
weten we begin volgende
week, als zondagnacht de fel-
begeerde filmprijzen uitge-
reikt worden in Hollywood.

Roskam en Schoenaerts

Maar Van Avermaet mag zich
nu al een winnaar noemen, want
de nominatie voor de Oscars
heeft heel wat deuren geopend.
Dat resulteerde in een contract
bij CAA, een agentschap dat
zelfs naar Hollywoodnormen
een vooraanstaand cliënteel
heeft. Grote namen als Tom
Cruise, Madonna, Nicole Kid-
man, Colin Firth, Daniel Craig
en Steven Spielberg laten zich

Regisseur Tom Van Avermaet
tekende een contract bij een
belangrijk agentschap in
Hollywood. Foto: blg

Belgische
Oscarkandidaat
versiert contract
in Hollywood

Met ‘Dood van een schaduw’ waar ook
Matthias Schoenaerts in speelt, is Van
Avermaet genomineerd voor een Oscar. Foto: rr

vertegenwoordigen door CAA.
Concrete filmprojecten zijn

er nog niet voor Van Avermaet,
maar dat kan snel veranderen.
Matthias Schoenaerts en
Rundskop-regisseur Michaël
R. Roskam liepen vorig jaar
ook stevig in de kijker in de
week voor de Oscars, en ook zij
konden de buzz verzilveren
met een contract bij CAA. Dat
heeft geen van beiden windeie-
ren gelegd. Roskam heeft in-
tussen verschillende Ameri-
kaanse projecten op stapel
staan, waaronder The Buda
bridge bitch, een prestigieuze
serie voor HBO en de lang-
speelfilm The tiger.

Matthias Schoenaerts op zijn
beurt kreeg ook al verscheide-
ne aanbiedingen vanuit Holly-
wood die stilaan concreet wor-
den. Zo zal hij in 2014 te zien
zijn in twee grote Hollywood-
producties, Suite Française
met Michelle Williams en
Kristin Scott Thomas, en A lit-
tle chaos, aan de zijde van Kate
Winslet. Dat opent interessan-
te perspectieven voor Van
Avermaet, zeker als hij die Os-
car wint.

Tom Van Avermaet bij zelfde
agentschap als Tom Cruise,
Nicole Kidman, Daniel Craig
en Steven Spielberg

Het gaat hard voor Tom Van Avermaet, de
jonge Belgische regisseur van de voor de Oscars
genomineerde kortfilm Dood van een schaduw
met Matthias Schoenaerts. Hij tekende zopas
een contract met één van de grootste creatieve
agentschappen van Hollywood.

JAN RUYSBERGH

Meer oproepen voor
Touring tijdens
krokusvakantie

Meer Belgen op wintersport
tijdens de krokusvakantie ver-
taalde zich bij Touring in flink
meer werk. Het aantal oproe-
pen voor bijstand vanuit het
buitenland klom met ruim 45
procent tot 2.512, tegenover
1.730 in 2012. Het aantal in-
terventies op het terrein in het
buitenland ging van 673 naar
1.003 (+ 49 procent). Het aan-
tal medische interventies steeg
van 272 naar 477, waarvan 83
procent uit de skigebieden.
Touring repatrieerde 30 per-
sonen, vier minder dan vorig
jaar. De meeste medische dos-
siers kwamen uit Oostenrijk,
gevolgd door Frankrijk, Duits-
land, Zwitserland en Italië.

Reisbijstandsorganisatie VAB
had vrijdag al melding gemaakt
van 38 procent meer ski-onge-
vallen. (blg)

Fo
to

's:
blg

/p
n


