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Gezondheid

Flip flops kunnen pezen en spieren beschadigen

Het is zoals met alles: 
doe het met mate en 
er is geen probleem. 
Maar te vaak en te 

lang teenslippers dragen 
is niet gezond, ondervond 
Marcel Schmelzer, voetballer 
bij Borussia Dortmund. Zijn 
fysiotherapeut acht zijn sletsen 
verantwoordelijk voor zijn 
spierproblemen.

Draag uw slippers 
niet te vaak en te lang

“Teenslippers zijn perfect voor bij het zwembad”, zegt orthopedist 
Koen Van Den Abbeele. “Maar niet als schoenen.” FOTO JAN VAN DER PERRE

Schmelzer moest opgeven tijdens 
een oefenmatch tegen Basel. Zijn 
verzorger verklaarde achteraf dat 
Schmelzer te vaak flip flops droeg, 
en dat hij daarom problemen had 
met de spieren in zijn heup.

Met dit hete weer zie je overal 
mensen met teenslippers trippelen 
-  op de kasseien in de stad, door het 
zand aan de zee, in het gras in het 
park. Is dat dan zo ongezond? 

Volgens een studie aan de Au-
burn University in het Amerikaanse 
Alabama is het toch opletten, net als 

met hoge hakken. De voeten van de 
moderne (stads)mens zijn niet meer 
veel gewend, ze hebben de steun en 
de bescherming van schoenen nu 
eenmaal nodig. Teenslippers geven 
die steun niet. 

De onderzoekers zetten mensen 
met teenslippers aan op de loopband 
en registreerden hoe ze hun tenen 
moesten krullen om hun slippers niet 
te verliezen. Hun hielen gingen tege-
lijkertijd wel omhoog. Die beweging 
stretcht het bindweefsel dat van hiel 
naar teen loopt en dat kan ontste-
king, pijn aan de voetzolen en ver-
moeide voeten veroorzaken.

Veiligheid
De testpersonen moesten een hele 

zomer flip flops dragen. Toen ze in de 
herfst verslag uitbrachten, hadden 
ze bovenstaande symptomen. 

De onderzoekers waarschuwen 
ook voor de effecten op langere ter-
mijn. Omdat de proefkonijnen met 
teenslippers kleinere passen nemen 

en hun enkels naar binnen draaien, 
kunnen ze enkel- en heupproblemen 
krijgen - zoals Schmelzer nu.

 “Het is zoals met alles: draag teen-
slippers met mate”, zegt Koen Van 
Den Abbeele, orthopedist in de Sint-
Jozefkliniek in Bornem. “Je gaat mij 
niet horen zeggen dat de teenslip-
per gebannen moet worden - ik heb 
in mijn praktijk nog nooit daaraan 
gerelateerde klachten gehad. Maar 
het is logisch dat je teenslippers beter 
niet als gewoon schoeisel draagt.”

“Denk ook aan je veiligheid en 
kruip niet met slippers in de wagen 
en ga er geen lange wandelingen 
mee doen of mee sporten. Ja, ze zijn 
fris aan je voeten, en dat heb je bij dit 
weer nodig. Geef je voeten lucht. Aan 
het strand of van het hotel naar het 
zwembad: perfect.”

De Amerikaanse orthopedisten-
vereniging raadt aan om teenslip-
pers met stevige zolen te kiezen, die 
niet te groot of te klein zijn.
SYLVIA MARIËN

ZOO Antwerpen bestaat dit weekend 170 jaar en viert dit met een
romantische Belle Epoque picknick. Herbeleef de nostalgische
sfeer van weleer en kom genieten in de mooiste 19de eeuwse
dierentuin ter wereld.

Dankzij Gazet van Antwerpen kan u dit unieke evenement bijwonen aan 
50% korting (geldig op het standaard individueel dagtarief, voor max. 
4 personen). Bovendien krijgt u ter plaatse ook nog een exclusieve 
Nostalgia zebra-poster bij afgifte van deze bon (t.w.v. € 14,95).

Meer info: www.gva.be/zoo

50% korting ZOO
Belle Epoque picknick

20-21 Juli 2013

* In ruil voor deze ingevulde bon krijgt u 50% korting op het individueel standaard dagtarief voor ZOO Antwerpen (Kon. Astridplein 26,
2018 Antwerpen). Enkel geldig op uw toegangsticket voor zaterdag 20 en zondag 21 juli 2013. Enkel originele bonnen worden aanvaard.
1 bon per persoon. Korting geldig voor max. 4 personen. Deze dagtickets dienen gelijktijdig aangekocht te worden en zijn enkel geldig 
op de dag van aankoop. Niet inwisselbaar in speciën, niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen, niet geldig op reeds 
aangekochte tickets. Enkel geldig aan de kassa. De korting is niet geldig op horeca en shop artikelen.
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van CONCENTRA MEDIA GROEP N.V. te 3500 Hasselt, 
Herkenrodesingel 10. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en 
schrapping van uw gegevens. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden. Indien u dit niet wenst, gelieve dan dit hokje aan 
te kruisen.   ■

Kortingsbon ZOO
Knip deze bon uit en ontvang dankzij Gazet van Antwerpen 50% korting op uw 
toegangsticket voor ZOO Antwerpen tijdens de Belle Epoque picknick (geldig 
voor max. 4 pers.). U kan deze bon op zaterdag 20 of zondag 21 juli 2013 inruilen 
aan de kassa van ZOO Antwerpen.

Naam:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  .......................................................................................................................................................................................................................

Straat + nr.:  .....................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................  Gemeente:  .....................................................................................................................................................

Geboortedatum:  .........................................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  ....................................................................................................................................................................................................................

Tel./gsm:  ...........................................................................................................................................................................................................................

✁
✁

Bon gratis poster
Ruil deze voucher in voor een gratis Nostalgia
zebra-poster aan de aparte stand van
Gazet van Antwerpen
(winkelwaarde € 14,95).

Deze bon is enkel geldig op 20 en 21 juli 2013. Zolang de voorraad 
strekt. Enkel originele bonnen worden aanvaard. Niet inwisselbaar 
in speciën.
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Zelfstandigen vinden 
geen vervangers

Overheidssysteem blijkt miskleun

Ongevallen

Minister Milquet wil betere rijopleiding voor agenten 

Politieagenten zullen 
volgens minister van 
Binnenlandse Zaken  
Joëlle Milquet (cdH) in 

de toekomst een opleiding 
defensief rijden kunnen volgen. 
Dat moet ongevallen met 
dienstwagens vermijden. De 
vraag die iedereen zich stelt, is 
wie die cursus zal betalen. 

Politie telt te veel 
brokkenpiloten

De dienst Enquêtes heeft op vraag 
van het Vast Comite P, dat de werking 
van de politiediensten in ons land 
controleert, in 65 politiezones en bij 
verschillende diensten van de fede-
rale politie het rijgedrag van agenten 
onderzocht. “Op basis van alle gege-
vens waarover we beschikten, tellen 
we voor de periode 2008 tot 2010 
 231 verkeersongevallen met dienst-
voertuigen van de lokale politie waar-
bij een of meer gewonden vielen”, zo 
luidt het. In werkelijkheid gaat het 
om een veelvoud, want het Comité P 
kon lang niet over alle cijfers beschik-
ken. In Antwerpen kwam men tot vo-
rig jaar aan gemiddeld 320 schade-
dossiers (vooral blikschade) per jaar.

Alcohol
Het Comité P analyseerde voor haar 

onderzoek over rijgedrag en onge-
vallen met politievoertuigen allerlei 
statistieken en het jaarverslag 2009 
van de Tuchtraad. In bijna een kwart 
van alle opgelegde straffen speelde 
alcohol een rol. In 79 gevallen was 
er sprake van dronken rijden. Ruim 
de helft van die vaststellingen vond 
plaats buiten de diensturen. “Maar”, 
zo stelt het Comité P, “een politieman 
heeft een voorbeeldfunctie. Zowel tij-
dens als buiten zijn diensturen.”

In 2011 werden bij de federale 
politie 270 verkeersongevallen met 
dienstvoertuigen geregistreerd. Hoe-
veel voertuigen van de lokale politie 

Een combi ligt op zijn zij. “Sinds de Antwerpse politie een puntensysteem hanteert, is er een daling van het 
aantal ongevallen met politievoertuigen merkbaar”, zegt Veerle De Vries.  FOTO GVA

in die periode betrokken raakten bij 
een verkeersongeval is niet bekend, 
omdat die cijfers niet centraal worden 
geregistreerd.

Hoge kosten
In 75 procent van de onderzochte 

ongevallen was een politiewagen be-
trokken, in een kwart van de gevallen 
ging het om een politiemotor. 

“Wij stellen een algemene verho-
ging vast van het aantal ongevallen. 
De jeugdige leeftijd van de nieuwe 
agenten en het grotere vermogen 
van onze voertuigen zullen daar 
niet vreemd aan zijn”, zegt Vincent 
Gilles, voorzitter van VSOA-Politie. 
Hij dringt al langer aan op een ver-
plichte cursus autobeheersing.

“In 2011 heeft de logistieke dienst 
van de federale politie voor 676.350 
euro herstellingen uitgevoerd. Iets 
meer dan honderd politievoertui-
gen moesten door een externe firma 
hersteld worden. Dit kwam neer op 
een kost van 173.400 euro. De totale 
kostprijs ligt nog hoger, want onge-
vallen met voertuigen van de lokale 
politie en ongevallen met een total 
loss werden niet opgenomen in de 
berekening”, zegt Kamerlid Luk Van 
Biesen (Open Vld). 

De politiezone KLM installeerde 
als een van de eerste politiezones in 
Vlaanderen een ‘zwarte doos’ in haar 
peperduur interventievoertuig BMW 
X5. “Inspecteurs weten dat ze geen 
gekke dingen moeten doen omdat al-
les te traceren is”, klinkt het.

Het Comité P raadt het gebruik van 
dergelijke ‘fleetloggers’ aan in zijn 
eindrapport, maar stelt zich vooral 
de vraag of jonge inspecteurs wel 
voldoende opgeleid zijn om prioritair 
(met blauw zwaailicht en sirene) te 
rijden. Bij de wegpolitie is dat zeker 
wel het geval. Bij de lokale politie niet.

“Leren rijden met een combi zit in 

de opleiding vervat. Wij proberen 
de toekomstige inspecteurs vooral 
te sensibiliseren rond prioritair rij-
den en het nut ervan. Je moet je de 
vraag durven stellen of je zoveel tijd 
wint door met 60 kilometer per uur 
naar een interventie te rijden of met 
80 km per uur en met zwaailicht en 
sirene. Maar als u mij vraagt of extra 
opleiding nodig is, zeg ik natuurlijk 
ja. Extra opleiding biedt in heel wat 
domeinen een meerwaarde”, zegt op-
leidingsdirecteur Marc Dillen.

Minister Milquet wil het voor agen-
ten mogelijk maken om een opleiding 
defensief rijden te volgen, maar dat 
voorstel is nog niet concreet. Het is 
ook onduidelijk wie die cursus zal be-
talen. THIERRY GOEMAN

evalueren. In september verwachten 
we de resultaten.”

Verbeteringen
Volgens Unizo zit het vervangings-

systeem slecht in elkaar. “We hebben 
het uitgetest voor het in een federale 
wet werd gegoten. In dat pilootproject 
waren er 418 kandidaat-vervangers, 
vooral gepensioneerden en oudere 
zelfstandigen die hun ervaring wil-
den doorgeven. Er is dus een markt 
voor. Maar de wet is veel te streng”, 
zegt Caroline Deiteren van Unizo. “Een  
kandidaat-vervanger moet 30 of 77 
euro betalen om mee te doen én moet 
attesten van beroepservaring opgeven 
voor de sector waarin hij wil werken.”

Het Neutraal Syndicaat voor Zelf-
standigen (NSZ) klaagt aan dat een 
vervanger die slechts enkele weken 
werkt toch een sociale bijdrage voor 
drie maanden moet betalen. Dat is 
minstens 657 euro. “Geef vervangers 
het statuut van occasionele helpers. 
Dan moeten ze geen bijdragen beta-
len”, zegt Christine Mattheeuws van 
NSZ. CWIL

Minister Sabine Laruelle geeft toe 
dat het systeem faalt. FOTO BELGA

De federale overheid creëerde pre-
cies drie jaar geleden een juridisch wa-
terdicht systeem waarin zelfstandigen 
via een databank makkelijk op zoek 
konden gaan naar een tijdelijke ver-
vanger. Dat gebeurde op vraag van de 
ondernemers zelf. Zelfstandigen mo-
gen zich voor maximaal dertig dagen 
laten vervangen door iemand die ze 
zelf kiezen, zonder dat ze die vervan-
ger een werknemerscontract moeten 
aanbieden.

Na drie jaar is de balans ronduit ne-
gatief. Op dit moment hebben slechts 
vijftien kandidaat-vervangers in heel 
België zich ingeschreven. Het piek-
moment in drie jaar tijd was 48 in-
schrijvingen.

“Dat is heel spijtig”, zegt Kurt Van 
Loon, uitbater van speelgoedwinkel 
Lola Lola in Wilrijk. “Ik wou me een 
tijdje geleden graag voor drie dagen 
laten vervangen, omdat ik ziek was. 
Ik wist dat de federale overheid dat 
mogelijk maakte, maar Unizo vertelde 
me dat er niemand beschikbaar was. 
Ik ben dan maar ziek in mijn winkel 
gaan staan. Anders had ik thuis rus-
tig kunnen herstellen. Ik zeg niet dat 
een vervanger de klanten prima had 
kunnen bedienen, maar hij zou wel 
hebben kunnen helpen bij het inpak-
ken”, zegt Kurt Van Loon.

Federaal minister van Middenstand 
Sabine Laruelle (MR) geeft toe dat het 
systeem niet werkt. “Het resultaat 
stelt me teleur. We hebben een stu-
die besteld om het huidige systeem te 

Het vervangingssysteem voor 
ondernemers is een flop. De 
federale overheid maakte 
het drie jaar geleden voor 
zelfstandigen mogelijk om een 
tijdelijke vervanger te vinden 
bij ziekte of verlof. Maar er zijn 
in heel België slechts vijftien 
vervangers ingeschreven. 

●●  Midden vorig jaar voer-
de de Antwerpse politie 
een bonus malussysteem 
in. “Zonder dat er sprake is 
van echte brokkenpiloten in 
ons korps, kwamen we toch 
uit aan een gemiddelde van 
om en bij de 320 schadege-
vallen per jaar. In 80 procent 
van de gevallen gaat het om 
blikschade. Agenten die nu 
betrokken raken bij een on-
geval en zelf in de fout gin-
gen, krijgen minpunten. 
Wie vijf minpunten heeft, 
mag een maand niet met 
een dienstvoertuig rijden 
en moet een praktische rij-
opleiding volgen. Sinds de 
invoering is er een verbete-
ring merkbaar”, zegt Veerle 
De Vries van de Antwerpse 
politie. TG
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