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GENEESMIDDELEN

Voltaren
verhoogt risico
op hartinfarct

Ontstekingsremmers zoals
Voltaren, die diclofenac bevat-
ten, verhogen het risico op een
hartinfarct met 40 tot 60 pro-
cent. Dat concluderen Britse en
Canadese wetenschappers uit
een jarenlange studie. Het Euro-
pees geneesmiddelenbureau is
een onderzoek gestart. Het gaat
evenwel alleen om de pilletjes,
niet om de zalven.
In eigen land vraagt het Fede-
raal Geneesmiddelenagentschap
aan artsen om patiënten goed te
informeren over de mogelijke
bijwerkingen en risico’s. Moge-
lijk wordt de bijsluiter
aangepast. (kc)

VOLKSGEZONDHEID

Coronavirus nog
niet in ons land

De Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WGO) roept op tot waak-
zaamheid in verband met het
Coronavirus, dat longontsteking
en nierfalen kan veroorzaken.
Wereldwijd zijn er recent twaalf
mensen door getroffen. De
meesten hadden kort tevoren
het Midden-Oosten bezocht, zegt
Ria Vandenreyt van het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Vijf mensen zijn eraan overle-
den. Tot voor kort werd ervan
uitgegaan dat het virus niet
overging van mens op mens.
‘Maar in Groot-Brittannië is nu
ook een familielid van iemand
die deelnam aan de Hadj in
Mekka besmet geraakt. Iemand
die zelf niet in het Midden-Oos-
ten was’, aldus Vandenreyt. In
ons land is het virus nog niet
opgedoken. (vbr)

OUDENAARDE

Cipiers leggen
werk neer

In de gevangenis van Oude-
naarde staakt het personeel
sinds vrijdagavond omdat twee
gedetineerden een bewakings-
agent in elkaar hebben geslagen.
De twee agressors werden zater-
dag overgeplaatst naar een an-
dere gevangenis, maar de sta-
king gaat nog zeker door tot
vandaag. Dan volgt een overleg
met de directie over de werkom-
standigheden.
De staking van de cipiers in de
gevangenis, waar kindermoorde-
naar Kim De Gelder is opgeslo-
ten, zal geen invloed hebben op
het proces van De Gelder, dat
dinsdag van start gaat. (belga)

OOK DAT NOG

Extra rijlessen voor politieagenten op komst

Minister van Binnenlandse Zaken Jo-
ëlle Milquet (CDH) is van plan om poli-
tieagenten een bijkomende rijcursus te
laten volgen. Ze hoopt op die manier
het aantal ongevallen met dienstvoertui-
gen drastisch te kunnen terugschroeven.
‘Het gaat hem vooral om de ongevallen
met dienstvoertuigen tijdens normaal
gebruik’, zegt kamerlid Luk Van Biesen
(Open VLD), die minister Milquet hier-

over een parlementaire vraag heeft ge-
steld. ‘In 2011 werden bij de federale
politie 270 ongevallen met dienstvoer-
tuigen vastgesteld. In 90 gevallen ge-
beurde dat tijdens een interventie. Aan
de herstelling van de gecrashte politie-
wagens, hing een kostenplaatje van
850.000 euro. En daar waren de onge-
vallen bij de lokale politie niet eens bij
gerekend en evenmin de voertuigen die

onherstelbaar beschadigd waren.’
Milquet is al in actie geschoten om het
tij te keren. Vorig jaar werden 370 da-
gen bijkomende rijopleiding georgani-
seerd voor de federale politie. Dit jaar is
de (veel talrijkere) lokale politie aan de
beurt. De cursus bestaat uit onder ande-
re uit een theoretisch gedeelte, een slip-
cursus en een opleiding defensief
rijden. (yb)

© rr

V A N O N Z E R E D A C T E U R

YVES BARBIEUX
BRUSSEL | Voor Geert Leinders zijn de

problemen met het gerecht nog lang niet
voorbij. Sinds hij door heel wat renners van
de ter ziele gegane Rabobankploeg onom-
wonden omschreven werd als het brein ach-
ter het jarenlange dopinggebruik binnen de
ploeg, loopt er in Nederland een gerechte-
lijk onderzoek tegen hem.
Maar de verklaringen van de renners over
de rol van de Belgische ploegarts zijn zo ex-
pliciet dat ook het parket van Dendermon-
de, bevoegd voor dossiers van Volksgezond-
heid, onmogelijk bij de pakken kan blijven
zitten. ‘Wij hebben op basis van de-
ze verklaringen een aanvanke-
lijk proces-verbaal opgesteld’,
bevestigt het parket.
Op dit ogenblik kijkt het Bel-
gische gerecht de kat nog een
beetje uit de boom. De Den-
dermondse parketmagis-
traat wisselt gegevens uit met
zijn Nederlandse collega over
het onderzoek daar. Dat onder-
zoek is nog verre van afge-
rond. Heel de gewezen Rabo-
bankploeg en haar entourage
moeten immers de revue
passeren.

Meegesleurd door
Lance Armstrong

Pas daarna zal het Den-
dermondse parket
overwegen welke stap-
pen het kan onderne-
men. Mogelijk zal daar
een onderzoeksrechter
aan te pas komen, maar
dat staat nog niet vast. En
op deze actie staat voorlo-
pig nog geen datum.
‘Ik vind het onvoorstel-
baar dat mijn cliënt en ik
via de pers moeten horen
dat het gerecht een straf-
dossier tegen ons heeft opge-
start’, reageert meester Johnny
Maeschalck, de advocaat van
Geert Leinders. ‘Wij weten dus
ook helemaal niet wat in dat dos-
sier staat. In afwachting dat we
daar meer over vernemen, kan ik
u alleen maar zeggen dat mijn
cliënt zijn standpunt in heel de-

Epo, groeihormonen, bloed-
transfusies. De verklaringen
van de renners waren zo
expliciet dat ook het parket
onmogelijk bij de pakken kon
blijven zitten

Belgisch gerecht jaagt nu ook op
dopingarts van Rabobank

GEERT LEINDERS: MEEGESLEURD IN USADA-RAPPORT

BLIKVANGER

ze affaire niet verandert: hij pleit nog steeds
onschuldig.’
De problemen voor Geert Leinders zijn pas

goed begonnen toen de Amerikaan Le-
vi Leipheimer, in de naweeën van

het onderzoek naar het doping-
gebruik van Lance Armstrong,
aan het Amerikaanse doping-
agentschap Usada verklaarde
dat hij door Geert Leinders
bij Rabobank epo toegediend
had gekregen.
Ook de Nederlander Danny
Nelissen vertelde de do-
pingjagers dat Leinders het
dopinggebruik bij Rabo-
bank begeleidde. Michael
Rasmussen somde zelfs de
producten op waar hij bij
Rabobank van geproefd
had: ‘Epo, groeihormo-
nen, insuline, cortisonen
en bloedtransfusies’, al-
dus de Deense renner.

Op het matje
bij de wielerbond

Het schandaal deinde in
die mate uit dat Rabo-
bank de ploeg opdoek-
te. Geert Leinders werd
later de laan uitge-
stuurd bij Sky, de ploeg
van Tourwinnaar
Bradley Wiggins waar
hij intussen aan de
slag was gegaan.
Eind januari werd
Leinders in het kader
van een tuchtonder-
zoek al bij de Konink-
lijke Belgische Wiel-
rijdersbond op het

matje geroepen. Hij
pleitte volledig onschul-

dig.Geert Leinders. © pn
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Virus vermenigvuldigt zich na anderhalve dag zonder aidsremmers

Volgens Ludwig Apers, arts aan
het Antwerps Instituut voor Tro-
pische Geneeskunde, is het voor
hiv-patiënten snel gevaarlijk om
zonder aidsremmers te vallen.
‘Het virus vermenigvuldigt zich
al na anderhalve dag, wanneer
ze geen aidsremmers meer ne-
men.’
‘Voor migranten is dat extra ge-
vaarlijk. Want doorgaans zijn ze
nog niet jarenlang in therapie.

Hun immuunsysteem heeft dus
nog geen reserve kunnen opbou-
wen. Bij migranten duiken vaak
al na een paar maanden de eer-
ste aidssymptomen zoals infec-
ties op.’
Ook voor de volksgezondheid is
het Antwerpse beleid niet zonder
risico, zegt Apers. ‘Mensen die
weten dat ze aan hun laatste
verpakking aidsremmers zitten,
slikken vaak minder pillen dan

we hen voorschrijven. Zo komen
ze zogezegd langer toe met hun
laatste verpakking. Maar doordat
ze een te lage dosis aidsrem-
mers binnenkrijgen, overleven de
sterkste vormen van het hiv-vi-
rus. De patiënten kweken zo een
resistente vorm van hiv.’
‘Dat resistente hiv-virus dreigt in
omloop te komen. Want veel
sans-papiers prostitueren zich
om te kunnen overleven.’ (mec)

rugbetaling van aidsremmers was
al onder het vorige bestuur een
probleem’, zegt Avonts. ‘De nieuwe
OCMW-raad heeft nu bevestigd
dat elk geval van hiv individueel
beoordeeld wordt en dat er geen
algemene regeling komt. Dat slaat
volgens ons nergens op. Want elke
hiv-patiënt heeft aidsremmers no-
dig.’

Zwarte markt

OCMW-voorzitter Liesbeth Hom-
ans (N-VA) verdedigt de Antwerp-
se aanpak. ‘We beoordelen geval
per geval of de seropositieve aan-
vrager in het land van herkomst
ook aan aidsremmers zou gera-
ken. Als dat het geval is, zien we
geen reden waarom het Antwerp-
se OCMW voor de dure aidsrem-
mers moet opdraaien. De federale
overheid komt ook niet volledig
tussen voor de kosten van de the-
rapie.’
Leen Verbist (SP.A), tot eind vorig
jaar voorzitter van het Antwerpse
OCMW, zit op dezelfde lijn. ‘Wij
waren ook tegen een algemene re-
geling. Het zijn dure geneesmid-
delen en de automatische toeken-
ning voor seropositieve mensen
zonder papieren zou de zwarte
markt in de hand werken.’
Minister van Volksgezond-
heid Laurette Onkelinx (PS) zegt
dat ze een oplossing wil vinden
voor de seropositieve sans-papiers
in Antwerpen. ‘Hiv-patiënten
moeten een behandeling krijgen’,
aldus haar woordvoerster Katleen
Sottiaux. ‘Federaal zijn er ook vol-
doende middelen beschikbaar
voor de dringende medische hulp.
Deze week gaan we samenzitten
met staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Maggie De Block (Open
VLD) over het dossier.’

V A N O N Z E R E D A C T R I C E

MAXIE ECKERT
BRUSSEL | Een therapie met

aidsremmers kost gemiddeld 800
euro per maand. ‘Zeker voor sans-
papiers is dat onbetaalbaar’, zegt
Ludwig Apers, arts aan het Ant-
werpse Instituut voor Tropische
Geneeskunde. ‘En dus vallen ze
zonder aidsremmers als het
OCMW niet tussenkomt.’
Het afgelopen anderhalf jaar heeft
het Tropisch Instituut een twin-

tigtal hiv-patiënten gezien die
zonder papieren in ons land ver-
bleven en waarvoor het OCMW de
aidsremmers niet wilde betalen.
‘Twintig hiv-patiënten die geen
aidsremmers krijgen, klinkt niet
als een dramatisch grote groep.
Maar elke hiv-patiënt die de pillen
niet neemt, brengt zijn eigen ge-
zondheid én de volksgezondheid
in gevaar (zie inzet).’
Het Antwerpse Tropisch Instituut
helpt zijn patiënten uit de nood
met eigen voorraden van aidsrem-
mers. ‘Maar onze voorraden zijn
beperkt. Daarom kunnen we een
patiënt niet langer dan drie maan-
den helpen. Daarna verdwijnen de
patiënten waarvoor het OCMW
niet tussenkomt één voor één van
onze radar.’
Volgens de vluchtelingenorgani-
satie Kruispunt Migratie-Integra-
tie gaat het Antwerpse OCMW zijn
boekje te buiten. Antwerpen is de
enige stad die niet voor alle sero-
positieve mensen zonder papieren
aidsremmers betaalt’, zegt stafme-
dewerkster Ellen Druyts, die het
dossier opvolgt. ‘Het OCMW mag
alleen dringende medische hulp
weigeren als de patiënt zelf de kos-
ten kan betalen of een derde – zijn
verzekering of echtgenoot, bij-
voorbeeld – kan tussenkomen.’
Op de vorige Antwerpse OCMW-
raad, eind januari, kaartten de le-
den Dirk Avonts (Groen) en Dirk
Van Duppen (PVDA), overigens al-
lebei arts, de kwestie aan. ‘De te-

IN ANTWERPEN KRIJGEN NIET ALLE HIV-PATIËNTEN AIDSREMMERS

‘We beoordelen
geval per geval of
de seropositieve
aanvrager in het
land van herkomst
ook aan aidsrem-
mers zou geraken.
Als dat het geval
is, moet het OCMW
niet tussenkomen’
LIESBETH HOMANS
Antwerpse OCMW-voorzitter

SNEL
Minister van Volksgezondheid
Laurette Onkelinx (PS) wil een
oplossing vinden voor de seropo-
sitieve sans-papiers in Antwer-
pen. Ze gaat het dossier deze
week bespreken met Maggie De
Block (Open VLD), staatssecreta-
ris voor Asiel en Migratie.

Hiv-pillen te duur voor
sans-papiers en voor OCMW

De automatische toekenning zou volgens tegenstanders de zwarte markt in de hand werken. © belga

Het Antwerpse OCMW wil niet
automatisch 800 euro per maand
betalen voor de behandeling van
seropositieve sans-papiers. Zo vallen
sommigen zonder medicatie en
dreigen ze een resistent virus te
verspreiden.


