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Gezondheid

Test-Aankoop: “Geneesmiddelen hebben altijd bijwerkingen”

Onrust over  
populaire pillen

Voor Motilium wordt reclame gemaakt. “Zo krijg je de indruk dat je het 
zonder enige beperking kan nemen”, aldus Test-Aankoop. !"#" $. %& '&&(%#

Extra rijles voor 
politieagenten

Helpt België Malinese 
soldaten opleiden?

Paus was al  
lange tijd moe

�� Politieagenten kunnen extra rij-
opleidingen volgen. Dat heeft mi-
nister van Binnenlandse Zaken Joël- 
le Milquet (cdH) bekendgemaakt. 
De theoretische en praktische op-
leiding ‘defensief rijden’ moet onge-
vallen vermijden. Op een schriftelij-
ke vraag van Kamerlid Luk Van Bie-
sen (Open Vld) antwoordde Milquet 
dat in 2011 bij de federale politie  
270 verkeersongevallen met dienst-
voertuigen werden geregistreerd. In 
90 gevallen was dat tijdens een inter-
ventie. Hoeveel voertuigen van de lo-
kale politie betrokken waren bij een 
ongeval, is niet bekend. In 2011 werd 
in totaal voor 850.000 euro aan her-
stellingen uitgevoerd.  !

�� De federale regeringstop buigt 
zich vandaag over de vraag van de 
Europese Unie om deel te nemen aan 
een missie om Malinese soldaten op 
te leiden. De hoge EU-vertegenwoor-
diger Catherine Ashton stuurde ons 
land een brief met de vraag om deel 
te nemen aan EUTM, een Europese 
missie met zowat 500 soldaten die in 
Mali het leger zouden opleiden. De 
Europese buitenlandministers ver-
gaderen maandag over die missie. 
Maandagmorgen zit het Belgische 
kernkabinet bijeen over de zaak. De 
regeringstop besliste eerder al dat ze 
aan zo’n missie zou kunnen deelne-
men als de opdracht van ons land in 
de Franse militaire operatie tegen 
de islamistische rebellen in Mali 
zou wijzigen. België helpt de Fran-
sen met twee transporttoestellen en 
twee medische helikopters. !

�� De vermoeidheid was al enkele 
maanden geleden toegeslagen bij 
paus Benedictus XVI. Dat zegt Be-
nedictus’ biograaf Peter Seewald. Hij 
werkt aan een nieuw boek en sprak 
de voorbije maanden verscheidene 
keren met de paus. Op de vraag wat 
nog te verwachten is van zijn ponti-
ficaat, antwoordde Benedictus afge-
lopen zomer dat van hem niet veel 
meer te verwachten zou zijn. “Ik ben 
een oude man; de kracht slinkt. Ik 
denk ook dat wat ik gedaan heb, vol-
staat.” Seewald zegt dat hij de paus 
nog nooit zo uitgeput en terneerge-
slagen heeft gezien. Het derde deel 
van zijn Jezus-trilogie afwerken, 
kostte Benedictus heel wat moeite. 
Op 28 februari treedt de paus terug. 
Dat kondigde hij begin deze week 
aan. "#$

WHO waarschuwt 
voor coronavirus
�� De wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) roept op tot waakzaamheid 
nadat in het Verenigd Koninkrijk weer 
een besmetting met een nieuw co-
ronavirus gediagnosticeerd werd. 
Het virus is verwant aan het beken-
de SARS-virus en veroorzaakt zware 
infecties van de luchtwegen of long- 
ontstekingen. Wereldwijd zijn twaalf 
gevallen bekend. Vijf personen over-
leden aan het virus. De Britse autori-
teiten maakten bekend dat het nieuwe 
virus nog bij een persoon werd aan-
getro!en. Bij twee familieleden werd 
het virus al vastgesteld. Dat geeft 
aan dat het virus van mens op mens 
zou overgaan, maar dergelijke over-
dracht werd nog niet geïdentificeerd. 
De eerste besmetting werd in septem-
ber vorig jaar vastgesteld. Zeker tien 
van de twaalf patiënten waren naar 
het Midden-Oosten gereisd. !

●●  De naam ‘Voltaren’ is volgens marketingexperts uit de farma-
sector op zich een voltreffer. De fabrikanten zoeken zich bij elk 
nieuw medicament suf naar goede namen die in honderden talen 
wereldwijd even goed klinken. Zo zijn de letters H, J en W aan het 
begin van de naam uit den boze, vooral omdat de Fransen er hun 
tong op breken. X en Z zijn dan weer populair: ze klinken weten-
schappelijk en omdat ze elders zo weinig worden gebruikt, ver-
groten ze de herkenbaarheid. Alleen leiden ze snel tot verwisse-
lingen (tussen Zantac en Xanax bijvoorbeeld). Daarom heeft de 
Amerikaanse controledienst voor generische geneesmiddelen 
onlangs namen met X en Z verboden. Om te voorkomen dat pa-
tiënten zelf hun pillen verwisselen, is dan weer bepaald dat alle 
pillen verschillend moeten zijn in vorm of kleur.   %&

De ontstekingsremmer 
Voltaren, alleen 
op voorschrift te 
verkrijgen, zou het 

risico op hartaanvallen 
met 40 procent verhogen. 
Motilium zou beter alleen op 
voorschrift te verkrijgen zijn. 
En heel wat medicijnen zijn 
eigenlijk nutteloos, zeggen 
Franse professoren. Is er iets 
mis in onze medicijnkast?

�� Het werkzame bestanddeel in 
Voltaren is de ontstekingsremmer 
Diclofenac. Britse en Canadese 
wetenschappers hebben geduren-
de een tiental jaren onderzoeken 
uitgevoerd en vergeleken. Meer 
dan 1,6 miljoen mensen waren 
daarbij betrokken. De experts con-
cluderen “met grote zekerheid” 
dat Diclofenac even riskant is als  
Vioxx, dat in 2004 uit de handel 
werd genomen. Het Europees Ge-
neesmiddelenbureau heeft zijn 
adviezen voor Diclofenac al her-
zien. Cardiologen stippen wel aan 
dat er geen noemenswaardig pro-
bleem is voor wie maar korte tijd 
Diclofenac neemt. Bij langduri-
ge behandelingen moeten voor-
al ouderen en chronisch zieken 
oppassen. “Het grotere risico op 
hartproblemen door Diclofenac 
bij hen is vergelijkbaar met het ri-
sico bij een roker”, luidt het.

Ook over het nut van het maag-
medicijn Motilium is er al enige tijd 
discussie. Sommigen vinden zelfs 
dat het van de markt zou moeten 
omdat het risico op hartstilstand te 
groot zou zijn. Het Federaal Agent-
schap voor Geneesmiddelen advi-
seert om het alleen op voorschrift 
te verstrekken. 

“Het is nu eenmaal zo dat ge-
neesmiddelen altijd bijwerkingen 
hebben”, relativeert dr. Martine 
Vanhecke, coördinator gezond-
heid bij Test-Aankoop. “De vraag 
is of de genezende e!ecten zwaar-
der wegen dan de risico’s. En die 
afweging is soms moeilijk te ma-
ken.”

Een voorschrift verplichten 
voor een middel als Motilium kan 
daarom een goede zaak zijn. “Nu 
is het vrij verkrijgbaar. Er wordt 
ook reclame voor gemaakt, met 
kikkers met een opgeblazen ge-
voel en zo. Zo creëer je de indruk 
dat je het zonder enige beperking 
of risico mag nemen.”

Medicijnen worden nochtans 

zeer grondig getest voor ze op 
de markt komen. “Ja, maar die 
tests zijn toch altijd beperkt tot 
een paar duizend mensen gedu-
rende een zekere termijn. Dat 
kun je niet vergelijken met de 
‘echte’ situatie, met miljoenen 
mensen onder wie veel zeven-
tigplussers met uiteenlopende 
aandoeningen”, zegt Martine 
Vanhecke. “Daarom is opvol-
ging belangrijk. Sinds vorig jaar 
verplicht Europa een meldpunt 
waar patiënten bijwerkingen 
kunnen bekendmaken. In ons 
land bestaat dat sinds septem-
ber, maar er zijn nog maar een 
vijftigtal meldingen geweest. 
Volgens ons omdat het te wei-
nig bekend is, en dat is jammer.”

“Vandaag 
moeten 
fabrikanten 
alleen bewijzen 
dat nieuwe 
medicijnen meer 
e!ect hebben 
dan een 
placebomiddel.”
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In Frankrijk was er enkele 
maanden geleden veel te doen 
rond de klacht van twee eminen-
te professoren. De helft van alle 
medicijnen op de markt zou nut-
teloos zijn en vijf procent gevaar-
lijk. “Tja, wij pleiten er al langer 
voor dat fabrikanten bij nieuwe 
medicijnen ook moeten aanto-
nen dat ze beter zijn dan al be-
staande geneesmiddelen. Van-
daag moeten ze alleen bewijzen 
dat die meer e!ect hebben dan 
een placebomiddel (neppil). Nu 
komt er om commerciële rede-
nen veel nieuwe medicatie op de 
markt die mogelijk minder goed 
werkt en mogelijk meer bijwer-
kingen heeft dan bestaande me-
dicijnen. De invloed van de far-
masector speelt hier zeker een 
rol.” %*(/ &,+%(*/0

Voltaren wel goede naam
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Paleis

Koning vrijgeviger: 650 Belgen krijgen eenmalige bijdrage 

Iets meer dan 11.000 Belgen 
hebben vorig jaar koning 
Albert in een brief gesmeekt 
om geld. Dat is nog eens 

tien procent meer dan in 
vorige jaren. Normaal krijgen 
500 Belgen een eenmalige 
gift van 200 euro, vorig jaar 
waren er dat 650. “De kritiek 
op zijn dotatie zit daar voor 
niets tussen”, zegt Bruno Nève, 
woordvoerder van het Paleis.

Meer Belgen dan ooit  
smeken vorst om geld

�� Het geld van ons koningshuis. Het 
afgelopen jaar en ook de voorbije 
weken is er opvallend veel over ge-
praat. Met als hoogtepunt de erfe-
nisrel rond koningin Fabiola, die via 
haar stichting Pereos een deel van 
haar geld wilde veiligstellen. Maar 
er was ook de discussie over de do-
tatie van prins Laurent en van de ko-
ning zelf. Die aandacht voor het ko-
ninklijke geld heeft veel Belgen op 

Vooral Belgen die plots hun 
huur niet meer kunnen betalen 
of de schoolkosten van hun 
kind, vragen in een bedelbrief 
geld aan de koning.  
!"#" $%"#" &'()

een idee gebracht. Vooral zij die het 
minder breed hebben. 

Via de dienst Verzoekschriften 
heeft het Paleis vorig jaar 11.000 
bedelbrieven binnengekregen. Dat 
zijn brieven waarin landgenoten 
de vorst om geld smeken. “Het gaat 
vooral om mensen die plots hun huur 
niet meer kunnen betalen, die met te 
hoge energiefacturen zitten, of plots 
voor onvoorziene schoolkosten van 
hun kind staan, die onbetaalbaar 
worden”, verduidelijkt Bruno Nève, 
woordvoeder van het Paleis.

Ook landgenoten die van voedsel-
hulp afhangen, of een dure medische 
ingreep moeten ondergaan proberen 
in een brief de koning te overtuigen 
om wat geld te geven.

Secretariaat leest brieven
De koning en de andere leden van 

de koninklijke familie kunnen die 
brieven niet allemaal zelf lezen. Daar 

heeft het Paleis een secretariaat voor.  
Die dienst beveelt aan of er hulp 

nodig is en het vorstenpaar beslist 
dan eventueel om een beperkte fi-
nanciële gitft toe te kennen. Wat op-
valt: de koning was vorig jaar een pak 
vrijgeviger dan in andere jaren. Hij 
deelde 129.000 euro uit onder 650 
landgenoten. Een jaar eerder was dat 
110.000 euro voor 500 Belgen. “Dat 
de koning vrijgeviger is dan anders, 
heeft niets te maken met de kritiek 
op zijn dotatie”, zegt Nève. “Hij en de 
andere leden van de koninklijke fa-
milie proberen altijd zo veel mogelijk 
Belgen in nood te helpen.” 

Het geld komt van de Civiele Lijst 
van de koning. Met dat geld betaalt 
hij onder andere zijn personeel en de 
verwarmings- en onderhoudskosten 
voor de koninklijke verblijven. Sa-
men met zijn dotatie krijgt de koning 
daar 11,5 miljoen euro voor. 
!"# $%"&&'()*

Vandaag D-Day voor IJsboerke
De overname van IJsboerke 
uit Tielen door de naburige 
ijsroomproducent Glacio uit 
Gierle hangt af van het !at 
van de Fortisgroep. Als er 
vandaag geen akkoord komt 
van de bank, dreigt het hele 
overnamescenario in het water 
te vallen.

�� De goedkeuring van de bank, die 
nog 9 miljoen euro van IJsboerke te-
goed heeft, werd vrijdag al verwacht, 
maar er kwam een kink in de kabel. 
Verdere gesprekken werden uitge-
steld tot vandaag, maandag.

Intussen groeit de onrust. Als de 
bank niet bereid is om geld in de 
overname te stoppen, dan is het fail-
lissement van IJsboerke onafwend-
baar. Gilles Samyn, de rechterhand 
van IJsboerke-eigenaar Albert Frère, 
waarschuwde afgelopen week nog 
dat de goedkeuring van de bank al-
lerminst een formaliteit is. Ook de 
vakbonden zijn er niet gerust in. Ze 
waarschuwen ook dat een doorstart 
tegen 1 maart onrealistisch is.

Mocht de deal met de Fortisgroep 
voor Glacio en zijn bestuurders Peter 
Janssen en Werner Van Springel als-
nog mislopen, dan wacht IJsboerke 

een rampscenario, want er zijn geen 
andere kandidaat-overnemers. Na 
een faillissement zou het bedrijf 
apart kunnen worden verkocht, zon-
der het dure sociale passief dat een 
overnemer vandaag moet uitbetalen 
aan ontslagen werknemers met vele 
jaren dienst. Sommige investeerders 
vinden dat een veiliger plan en kij-
ken met argusogen naar de ontwik-
kelingen. 

Een faillissement leidt tot een veel 
groter banenverlies dan het plan van 
Glacio, waarbij een derde van de IJs-
boerke-banen sneuvelt. 
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HIGHLIGHT
PARKSIDE ® 

Alleszuiger

Galiameloen 

Charlotte-aardappelen
0,80 EUR/kg

www.lidl.be

VANAF MAANDAG

2,5 KG !
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1.191.79

-33% !
per stuk

*

1.992.99

-1 EURO !
2,5 kg

*

3-in-1: voor het opzuigen van 
nat en droog vuil, draineren 

of blazen

GARANZIA  G
ARANTIA  GUARAN

TE
E 

 G
ARANTIE 

49.99*
per stuk

jusqu'au samedi 

xx/xx/2012

incl. o.a. bodem-
mondstuk, voegen-
mondstuk en fi lter

1.830 stuks in voorraad. Voor het aantal stuks 
in uw winkel, ga naar www.lidl.be!

Wokreepjes

7,48 EUR/kg

 Non-foodartikelen kan u op de actiedag zelf nog nabestellen met het daartoe bestemde formulier, 
verkr! gbaar aan de kassa. Lidl zal zich inspannen om u het artikel aan dezelfde pr! s te bezorgen.

 De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs !

*Aanbod geldig op de vermelde dagen en zolang de voorraad strekt. Omdat de voorraden per winkel beperkt z! n, vermoeden w!  dat bepaalde artikelen vroegt! dig uitgeput kunnen z! n. Non-foodartikelen kan u op de actiedag zelf nog nabestellen met het 
daartoe bestemde formulier, verkr! gbaar aan de kassa. Dit geldt enkel voor artikelen boven "15. Lidl zal zich inspannen om u het artikel aan dezelfde pr! s te bezorgen. Uitgesloten z! n echter textiel en artikelen verkr! gbaar in verschillende maten, 

modellen, kleuren, enz. en soldenartikelen. Niet alle t! del! ke aanbiedingen z! n beschikbaar b!  Lidl Anderlecht en Brussel-Centrum. Schoenen, kousen, mutsen, sjaals, handschoenen, sportzakken en sportkled!  z! n niet verkr! gbaar b!  Lidl Sint-Agatha-
Berchem. Pr! zen incl. recupel en BTW. De afgebeelde artikelen kunnen afw! ken. Zet- en drukfouten z! n voorbehouden. V.U. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.

www.lidl.be/service_nl
03/290 20 61www.lidl.be facebook.com/lidlbelgium

Klantendienst

van het
JAAR

RETAILER

Uitgereikt door

Vers en 
voordelig !

Kippenborstfilet

5.989.98

-4 EURO !
1 kg

*

2.993.99

-1 EURO !
400 g

*
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