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Opvangmoeder
vrijgesproken voor
‘shaken baby’
BRUSSEL — EenonthaalmoederuitOlsene
die ervan beschuldigdwerd een baby door
elkaartehebbengeschud,isvoorhethofvan
beroep inGent vrijgesproken.Hetmeisje is
voor de rest van haar leven gehandicapt,
maar volgens het hof er is geen sluitend
bewijs.De feitendaterenvan2006.
Volgens de advocaat van de ouders van

debabyisdehersenbloedinghetgevolgvan
hetharddoorelkaar schuddenvandebaby
door de onthaalmoeder. Maar volgens de
advocaat gebeurde dat pas achteraf, nadat
het kind eerst een andere aandoening had
gekregenzoalsslikproblemen.Hethofsprak
devrouwnu,net als in eerste aanleg, vrij.

Onthaalmoeder
schuldig aan slagen
en verwondingen
BRUSSEL — Een 27-jarige onthaalmoeder
uitGentbruggeisvoorhethofvanberoepin
Gentveroordeeldtot4maandencelvoorhet
toebrengenvanslagenenverwondingenaan
twee baby’s van 6maanden oud. In eerste
aanleg kreeg ze nog de vrijspraak op basis
van twijfel.
Begin 2008 liep eenmeisje van 6maan-

deneendijbeenbreukop.Driemaandenlater
werdhetshaken-babysyndroomvastgesteld
bijeenjongetjevandezelfdeleeftijd.Erwaren
vermoedens dat de onthaalmoeder er voor
ietstussenzat,maarvolgensdewetsgenees-
heer, die in september getuigde, kon niets
metzekerheidvastgesteldworden.(BELGA)

Antwerpen en Limburg werken aan gezamenlijk offensief tegen woningdiefstallenplaag

‘Slotenokéofgeenbouwvergunning’

KIM VAN DE PERRE
BRUSSEL

‘Inbraakbeveiligingmoet een
voorwaardewordenomeen
bouwvergunning tekrijgen.’
Dat zegtAntwerps gouverneur
CathyBerx.Het is eenvande
voorstellen in eenuniek
actieplanvanAntwerpenen
Limburgomde stijgende
woningdiefstallenaan tepakken.

Elkuurvindener7 inbrakenplaats inons
land, het aantal woningdiefstallen met
braak steeghet afgelopen jaarmet 10pro-
cent.Omdeplaag tebestrijdenwerkende
provincies Antwerpen en Limburg, die
deeluitmakenvanhetzelfderechtsgebied,
eengezamenlijkestrategieuitomdeslaag-
kansenvandieventeverkleinenendepak-
en strafkansen te verhogen.
Op de Veiligheidsconferentie vrijdag

worden een 30-tal concrete voorstellen in
kaart gebracht door overheden, politie en
parketten. Inbraakbeveiliging laten opne-
menindebouwvergunningisdaaréénvan.
“Zet in de vergunning dat ramen, deuren
enslotenaanbepaaldevoorwaardenmoe-
ten voldoen”, vindt Antwerps provincie-
gouverneurCathyBerx.“InNederlandheeft
diemaatregel veel succes.” (zie hiernaast)
DeVlaamsearchitectenorganisatieNAV

waarschuwde meteen voor een “onuit-
voerbaar eisenprogramma dat bouwen
steedsonbetaalbaarderzalmaken”,maar

volgensBerxgaathetomkleine ingrepen.
“Lokale besturen kunnen die voorwaar-
den makkelijk invoeren. Preventie is
onontbeerlijk:alsdievenna3minutenniet
binnenrakenineenwoning,houdenzehet
meestal voor bekeken.”

Straffen
Andere maatregelen moeten helpen om
meer dieven te klissen en te bestraffen.
Berx: “Effectieve en snelle uitvoering van

taak- of korte celstraffen smoren begin-
nendecriminelecarrières indekiem.Met
deoverbevolkingindegevangenissenblijft
een goede bestraffing de achilleshiel van
de inbraakbestrijding, men moet oplos-
singen zoeken om capaciteit voor korte
straffen vrij temaken.”
De parketten van Antwerpen en

Limburg werken aan een draaiboek voor
een gezamenlijke aanpak van diefstallen.
“De pakkans kan omhoog door snellere
interventies, buurt- en sporenonderzoe-
ken en gerichte acties die in elk arrondis-
sement op dezelfde kwalitatieve manier
worden uitgevoerd”, vertelt arrondisse-
mentscommissaris LukBaetens.

Rondtrekkers
Dedaderszijn indriegroepenondertever-
delen. Eerst heb je de rondtrekkende
daderbendes, voornamelijk afkomstig uit
Oost-Europa. “Georganiseerdebendesdie
enkele dagen in ons land komen stelen”,
zegtJean-ClaudeGunst,directeur-coördi-
natorvande federalepolitieMechelen. “Je
hebt ook groepen die een tijd vanop een
vaste plaats in ons land opereren, over de
politiezonesheen.” Endan zijn er de gele-
genheidsdieven.
“Vooral de rondtrekkers zijn moeilijk

grijpbaar, vandaardaterwordt ingezetop
betere uitwisseling van informatie en een
mobiele toegangtotdepolitiedatabanken.
De forensische sporenbank is vanaf
vandaag in de hele provincie Antwerpen
toegankelijk. Om linken tussen feiten te
achterhalen.”

TIPS

Hoe voorkom
je inbraken?

● Doe ramen en deuren altijd
op slot.

● Vervang oude, slecht functione-
rende sloten, deuren en ramen.

● Zorg dat voorbijgangers dure
bezittingen, zoals televisie en
laptop, niet kunnen zien.

● Plaats dozen van nieuwe
toestellen niet buiten bij het huis-
vuil. Dat kan potentiële inbrekers
immers naar jouw woning lokken.

● Geef altijd de indruk dat er
iemand aanwezig is in je huis:
werk met tijdschakelaars voor de
verlichting, laat bij afwezigheid je
brievenbus leegmaken en vraag
aan je buren om de rolluiken op
en af te laten.

● Je ramen en deuren moeten
zichtbaar zijn vanop straat,
zodat je buren verdachte
individuen kunnen opmerken.
Ook buitenverlichting kan
inbrekers afschrikken.

● Draag zorg voor je sleutels.
Laat ze niet op de deur steken,
leg geen reservesleutel onder
de deurmat of in de brievenbus.
(LDB)

VerklikkerHellsAngelskrijgt schuld
BJORN MAECKELBERGH
BRUSSEL

DeFranseHellsAngel die zijn
makkers in eenonderzoeknaar
drievoudigepoging totmoord
eerst verklikte endie
beschuldigingendaarna terug
introk, is kopvan Jut ophet
proces. ‘Die drive-by shooting
was zijnpersoonlijk initiatief.
RemiG.wilde zichbewijzen.’

FransmanRemiG.(45)doorbrakdeomerta
van deHells Angels door namen van club-
leden te noemen tegenover de politie.
Volgens Remi G. beschoten zij in oktober
2009 in Aalbeke een groepje van de rivali-
serende Outlaws. Drie Outlaws raakten
daarbij levensgevaarlijk gewond. Zeven
(ex-)Hells Angels staan daarvoormomen-

teel terecht in Kortrijk en riskeren straffen
tot 20 jaar. Verklikker Remi G. bleef giste-
renwegvandezitting.Hij leeft ondergedo-
ken enmijdt elk contact met zijn vroegere
brothers.

Slechts een ‘prospect’
“RemiG. heeft nochtansmaar van één iets
schrik, meneer de voorzitter. Van uw vra-
gen.Omdatzijnverklaringrammeltvanhier
tot in Tourcoing”, zei advocaat LucArnou,
die de belangen verdedigt van drie ver-
dachten. Volgens Arnou stemmen de ver-
klaringenvanRemiG. niet overeenmetde
elementenuithetonderzoek.“RemiG.was
gefrustreerdomdathijslechtseenprospect
wasengeenfullmember.Daaromwildehij
zichbewijzen ennamhij het initiatief voor
dieschietpartij.Meer:RemiG.heeftalsenige
van op de achterbank in de automet twee
wapensgeschoten.Vervolgensheefthijeen
verhaaltje opgehangen om zichzelf wit te

wassenendemensendiezijnopmarsbijde
HellsAngelstegenhielden,zwarttemaken.”
Alle verdachten vragen de vrijspraak

voordemoordpogingen.OokRemiG.gaat
resoluutvoordevrijspraak.“Mijncliëntwas
inderdaadslechtseenprospectvandeHells
Angels. Dit betekent dat hij bij niets werd
betrokken.Hijwist dusooknietwat er zou
gebeurentoenhijhetbevelkreegintestap-
penindieauto.Hijzatbuitenzijnvrijewil in
die wagen”, zeggen zijn advocaten Jan
LeysenenLiselotAllijns.Volgenshenheeft
RemiG. zekerniet gevuurd.
Dezittingkwamgisterenpasopgangna

een urenlang technisch debat over de
bevoegdheidvanhetfederaalparket.Vorige
week nog werd in Dendermonde de uit-
spraak rond de neonazigroepering Bloed
Bodem Eer en Trouw (BBET) uitgesteld
omwille van dezelfde discussie. De straf-
rechter in Kortrijk beloofde gisteren “de
opwerpingenmeetenemeninzijnvonnis”.
Uitspraakop29 juni.

BRUSSEL — Het idee om inbraakbeveili-
ging op te nemen in de bouwvergunning,
haalde Antwerps gouverneur Cathy Berx
bij onze noorderburen. Buurten die in
Nederland de nodige inbraakpreventie-
maatregelennemen,krijgenhet label ‘vei-
ligewijk’. “Zo’n sticker op de deur schrikt
dievenbendes echt wel af”, zegt bouw-
planadviseurGerrit Enkelaar.
In het Bouwbesluit van 1999 is vastge-

legd dat elke nieuwbouwwoning in
Nederland inbraakwerende deuren en
ramenmoethebben.Deur- enraamkozij-
nenmoetentegeneenstootjekunnen, slo-
ten mogen niet makkelijk afbreken of te
forceren zijn. Woningen die volgens het
Bouwbesluit zijn gebouwd hebben ruim
eenkwart lagere inbraakkans, zoblijktuit
een studie vandeUniversiteit vanTilburg
in2010.Hetzelfdeonderzoektoontookaan
dat de bewonersminder angstig zijn voor
een inbraakpoging dan de eigenaars van
eerder gebouwdewoningen.
Nog een stapje verder dan het Bouw-

besluit gaat het vrijblijvende initiatief
PolitiekeurmerkVeiligWonen.Een initia-
tief dat oorspronkelijk uitging van de
Nederlandse politiediensten en nu wordt
overzien door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid

(CCV). Woningen komen in aanmerking
voor het keurmerk als ze hun ramen en
deuren goed beveiligen, maar ook de
nodigeveiligheidsmaatregelennemenop
hetvlakvanverlichtingenbegroeiing.Als
een bepaald percentage van dewoningen
inbraakveilig is, krijgt een buurt het label
vanveiligewijk.HetCCVmaaktzichsterk
dathuizenmetdesticker ‘politiekeurmerk

veilig wonen’ op de deur 90 procentmin-
der kanshebbenomeen inbreker over de
vloer tekrijgen. “Doordeverlichte straten
en achterpaden en grote zichtbaarheid
door lage begroeiing worden inbrekers
niet alleen afgeschrikt, de bewoners voe-
len zich ook veiliger”, zegt bouwadviseur
Gerrit Enkelaar. Hij coördineerde al ver-
schillende ‘veilig wonen’-projecten. “De
hoge veiligheidsmaatregelen aan de
woningzorgenerookgewoonvoordatdie-
ven bijna niet binnenraken.” (KVDP)

Kwaliteitsmerk ‘veiligewijk’houdtal
langer inbraken tegen inNederland

● Het aantal woningdiefstallenmet braak steeg het afgelopen jaarmet 10 procent. © BAS BOGAERTS

TOENAME

Dagelijks 274
woningdiefstallen

In 2011 vonden er in ons land
zo’n 100.000 diefstallen in een
woning plaats, ofwel 274 per dag.
Daaronder vallen niet enkel dief-
stallen met braak of valse sleutels,
maar ook diefstallen in een ga-
rage of woning waarbij een raam
of deur is blijven openstaan. In
het arrondissement Antwerpen
steeg het aantal met 2 procent,
in Hasselt met 15 procent en in
Mechelen met 22 procent in
vergelijking met 2010. In Turnhout
was er zelfs sprake van een
toename van 30 procent. Wie
enkel het aantal woningdiefstal-
len met braak telde, kwam vorig
jaar uit op 70.000 voor heel
België. Een stijging van 10
procent tegenover 2010.
Jean-Claude Gunst, directeur-
coördinator van de federale poli-
tie Mechelen, wijt de toename
aan de economische crisis en het
feit dat de grenzen meer openge-
steld zijn. “Dat heeft vooral de
opkomst van de rondtrekkende
daderbendes uit Oost-Europa in
de hand gewerkt.” (KVDP)

minder kans omeen
inbreker over de vloer
te krijgen in een buurt
met label ‘veiligewijk’,
volgens het Centrum
van Criminaliteits-
preventie en Veiligheid

90%

‘Preventie is
onontbeerlijk: als
dieven na 3 minuten
niet binnenraken in een
woning, houden ze het
meestal voor bekeken’
CATHY BERX
GOUVERNEUR ANTWERPEN
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Liever longvanverstokteroker
danopdewachtlijstblijven

ELINE DELRUE
BRUSSEL

Wieeennieuwe longnodigheeft,
aanvaardtbeterhet orgaanvan
eenrokendedonordanopde
wachtlijst te blijven staan, zeggen
Britse onderzoekers.Ook inons
landkunnenverstokte rokers
hunorgaanafstaan. ‘Zelfs al
hebbenze twintig jaar langelke
dag eenpakgepaft.’

Wie een donorlong krijgt van een niet-
roker leeft langerdanwiehet orgaanvan
eenrokerontvangt.Maarwiede longvan
eenrokerweigert enopdewachtlijst blijft
staan, ziet zijn overlevingskansen nog
meer slinken, zo schrijft het gerenom-
meerde tijdschrift The Lancet.
In Vlaanderen ondergaan elk jaar 60

tot 70 patiënten een longtransplantatie,
voorBelgië schommeltdat cijfer rond 110.
Drie op de tien donorlongen zijn afkom-
stig van een overleden roker.

De grens
“Twintig jaar lang één pak per dag roken
is bij ons de grens”, zegt pneumoloog
Wilfried De Backer van het UZ
Antwerpen. “Al kan het ook meer zijn.
Want niet alle rokers zijn even gevoelig
voor longafwijkingen. Zo lang de zuur-
stofopname goed functioneert, kan het

orgaan in aanmerking komen. Dan kun
je wat soepeler omgaan met criteria als
leeftijd en rookgedrag. Zo kunnen we de
wachtlijst ook inkorten.”
In het UZ Leuven, dat demeeste long-

transplantaties voor zijn rekeningneemt,
hanteren ze zelfs geen selectiecriteria.
“Wijbekijkenelkgeval apart”, vertelt pro-
fessor Dirk Van Raemdonck, voorzitter
van de Raad voor Transplantatie. “Wij
sluiten op voorhandniks uit, zelfs al gaat
het om een donor die meer dan twintig
jaar eenpakperdagopstak.Niet iedereen
is getroffen door zijn tabaksgebruik. Let

wel, wij transplanteren geen rokerslon-
gen, wel longen vanmensen die gerookt
hebben.”
De laatstedecennia ishetdonorprofiel

flink veranderd. “We hebben numinder
verkeersslachtoffers,maarmeerdonoren
die bezweken zijn aan een hersenbloe-
ding of -infarct”, merkt Van Raemdonck
op. “Hersenbloeding komt voor bij men-
senmet eenhogebloeddruken slagader-
verkalking. Twee symptomen die je dik-
wijls ziet bij rokers.”

Een nieuwe long krijgen is vaak
een kwestie van geluk. Sommige
patiënten staan een jaar op de
wachtlijst, anderen een paar
maanden. “Een geschikte donor
heeft dezelfde bloedgroep en
hetzelfde longvolume”, vertelt
VanRaemdonck.Ook lengte en
leeftijd spelen een rol. “Jemoet
de longvaneen jongenvan 1,90
meter niet doneren aan een
vrouwtje van 1,50 meter. Een
jongepatiënt gevenweook lie-
ver een jonge long. In zo’n
geval kun je al wat kieskeuri-
ger te werk gaan, tenzij zijn
toestand kritiek is en het snel
moet gaan.”
Zijn levende donoren dan

geenoptie? “Dat is inons landnietaande
orde”, stelt Van Raemdonck vast. “Het
aantal overlijdensoponzewachtlijsten is
beperkt, omdat we betrekkelijk snel een
overledendonorvinden.Tervergelijking:
in Duitsland sterft 30 procent van de
wachtenden, hier slechts 6 procent.”
Opvallend:bijnadehelft vandepatiën-

ten die op een transplantatie wachten,
heeft zelf een verwoeste rokerslong. “Zij

h eb -
ben een kleine
overlevingskans”, zegt
pneumoloog Wilfried De Backer. “Niets
doenenblijvenwachten isdanhet slecht-
ste scenario. Trouwens, je hoort patiën-
ten niet klagen als ze gered kunnenwor-
den met de long van een roker. Wie
terminaal is, is niet veeleisend.”

Zowat drie kwart van de
Belgische jongeren laat zich
positief uit over de neutrale

sigarettenpakjes die eind dit
jaar in Australië op de markt
komen. Dat blijkt uit een
enquête van de Nationale
Coalitie tegen Tabak bij ruim
800 scholieren. Australië is het
eerste land ter wereld dat zo’n
generieke verpakking verplicht
maakt. De Nationale Coalitie
vraagt aan de Belgische rege-
ring en de EU om vanaf 2014
ook zulke neutrale tabakspakjes
door te voeren. (ED)

BETER SAAI DAN FLASHY

Jongeren zijn pro
neutrale verpakking

Elk jaar overlijden 18.600 Belgen
aan de gevolgen van tabaks-
gebruik. Dat blijkt uit een rap-
port van OIVO, het Onderzoeks-
en Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties. Wereld-
wijd is roken de tweede doods-
oorzaak, met meer dan 5,4
miljoen sterfgevallen per jaar.
Daalt het aantal nicotineverslaaf-
den niet, dan zal in 2030 de helft
van de langdurige rokers sterven
aan de gevolgen van tabak.
Iedere dag steken wereldwijd
zo’n 99.000 jongeren hun eerste
sigaret op en overlijden er
13.700 rokers. (ED/BELGA)

DODELIJKE GEWOONTE

18.600
‘Wij sluiten zelfs geen
donor uit die meer dan
20 jaar lang een pak
per dag opstak’
DIRK VAN RAEMDONCK
VOORZITTER RAAD VOOR
TRANSPLANTATIE (UZ LEUVEN)

Cannabiskanmultiple sclerose
dan tochnietafremmen
BRUSSEL — Cannabis is dan toch
geen heilzaammiddel in de strijd
tegen multiple sclerose (MS), zo
blijkt uit Brits onderzoek aan de
universiteit vanPlymouth.Destu-
die volgde acht jaar lang zo’n vijf-
honderd MS-patiënten. De ene
helft slikte een capsule met THC,
een van de werkzame stoffen in
cannabis. De andere groep kreeg
eenplacebo.Deresultatenzijneen
domper: het pilletje kon het ziek-
teverloopniet afremmen.
Deverwachtingenwarennoch-

tans hooggespannen, weet Marie
D’Hooghe, neurologe bij het MS
Center in Melsbroek. “Cannabis
kan bepaalde symptomen van de
ziekte, zoals spasme en pijn, wel
verzachten.Datvoeddehet ideedat
het ook een effect kon hebben op
het ziekteverloop.” IJdele hoop,
blijkt nu.
In Nederland kunnen MS-

patiënten bij de apotheekmedici-

nale cannabis of ‘mediwiet’ aan-
schaffen. De stof die spierver-
kramping verzacht, zit dan ver-
werkt in theezakjes of voeding.
“Maar dat heeft een wisselend
effect”, zegtD’Hooghe. “Deactieve
stoffenwordennietaltijdeveneffi-
ciënt opgenomen in het maag-
darmkanaal. Wij moedigen het
daaromnietaan.”Cannabis roken
omdepijn testillen isuitdenboze.
“Dat radenwesterk af.Door aller-
lei toxischestoffen ishetnogonge-
zonder dan roken tout court. Het
is ook nefast voor de hersenen.
Zelfs roken op zich kan de ziekte
ongunstig beïnvloeden.”
MS, dat het brein en het rug-

genmergaantast, is inopmars.Het
is demeest voorkomende chroni-
scheneurologischeaandoeningbij
jongevolwassenen inEuropa.Eén
opdeduizendBelgenlijdteraanen
elk jaar komenernog450nieuwe
gevallen bij. (ED)

Actie ‘BloteBenen’wilmeer
vrouwen inrokjes zien
BRUSSEL — De actie
‘BloteBenen’wilvrouwen
aanmoedigen om tijdens
de maand juni complex-
loos rokjes te dragen. Op
een blog en Facebook-
pagina delen zowel be-
kende als niet bekende
Vlamingen, mannen en
vrouwen,hunreactiesenerva-
ringen. Presentatrice Eva
Daeleman en schrijfster Ann
Provoostdoenalmee,maarook
nieuwsankerFreekBraeckman
laatindekomendewekenweten
wathij vanhet initiatief vindt.

Excuses
“Het idee is ontstaan op het
werknadeactie ‘Dagenzon-
der vlees’”, zegt initiatief-

neemsterNikeAnnysuit
Gent. “Ik draag bijvoor-
beeld altijd broeken
omdatikeczeemhebaan
mijn benen. Maar vanuit
de gedachte dat iedereen
mooiis,hoef ikmeeigenlijk
niet te schamen.” Vrouwen
hebben volgens Anny al te

vaak excuses om toch maar
geen rokje aan te moeten.
“Dikke benen, witte melk-
flesbenen, lelijke knieën,
gezwollen enkels, cellulitis,
spatadersengazomaarver-
der.” Op de blog staan ook
nog stijltips, raad van de
huisarts, het weerbericht
methetgeschikterokjes-
weereneenrubriekover
‘de geschiedenis van de
rok’. (SV)

Zo ziet een ‘neutrale verpakking’
eruit – zondermerklogo’s of
flashy kleuren, enmet op
voor- en achterkant eenwaar-
schuwing – die eind dit jaar in
Australië op demarkt komt.

UZ Leuven hanteert zelfs geen selectiecriteria


