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Een pleistertje 
dat achterhaalt of 
je slaapapneu 
hebt: volgens Ne-
derlandse onder-
zoekers kan het 
binnenkort. Ze 
baseerden zich 
op de slaapgege-
vens van 250 pa-
tiënten om een 
algoritme te bou-
wen dat variaties 
in ons hartritme 
kan vaststellen. 
Het ‘weet’ wan-
neer de patiënt 
slaapt of wakker 
is, en wanneer hij 
kort stopt met 
ademen – apneu. 
Dat zou de zoge-
naamde polysom-
nografie, het 
slaaponderzoek 

met alle draadjes,
overbodig ma-
ken. “Zo’n algo-
ritme is niet 
nieuw, maar het 
moet nog verder 
verfijnd wor-
den”, zegt slaap-
expert Johan 
Verbraecken 
(UZA). “Hoe 
meer dat gebeurt,
hoe beter inzet-
baar de software 
wordt. Voor een 
grootschalige 
screening om al 
een ruwe schif-
ting te doen, bij-
voorbeeld.” Van-
daag is 0,75 pro-
cent van de 
Vlamingen in be-
handeling voor 
slaapapneu. (sobu)

Nederlands algoritme 
speurt slaapapneu op

Het aantal verkochte kilocalorieën 
in Belgische winkels is sinds 2012 al 
met zowat 4 procent gedaald. Dat 
stemt overeen met 96 kilocalorieën 
minder per dag. Dat blijkt uit cijfers 
van Fevia, de federatie van de Belgi-
sche voedingsindustrie. 

 “Dat is gelukt door minder zout, 
suiker en vet, en meer vezels en vita-
minen te gebruiken”, zegt CEO van 
Fevia Bart Buysse. Daarnaast werd 
ingezet op kleinere portiegroottes en 
sensibilisering. Een nieuwe peiling 
moet nu duidelijkheid scheppen over 
of de daling van het aantal aange-
kochte kilocalorieën zich ook doorzet 
in de eigenlijke consumptie, maar 
Buysse is hoopvol.

Minister van Volksgezondheid Mag-
gie De Block (Open VLD) reageert al-
vast tevreden. “De samenstelling van 
de voedingsmiddelen in onze winkel-
rekken wordt steeds evenwichtiger. 
Dat is zeer goed nieuws, maar het 
mag geen eindpunt zijn. De volgende 
minister van Volksgezondehid moet 
de gezonde keuze nog makkelijker 
maken voor de consument.””  (blg)

Belg koopt steeds 
minder kilocalorieën

Sinds zondag is 
het geneesmiddel 
Rilutek, dat de le-
vensduur van 
ALS-patiënten 
tot zes maanden 
verlengt, niet 
meer beschik-
baar. “Er is nu 
een actieplan”, 
zegt FAGG-
woordvoerster 
Ann Eeckhout.  
“Een voorlopige 
einddatum van 
de onbeschik-
baarheid – eind 
2020 – kan nog 
gunstig evolue-
ren. Er zijn ook 
nog alternatieven 
op de markt. Er 
is aan de fabri-
kanten gevraagd 
om hun produc-
tie te verhogen.”

“De patiënten 
zijn nu ongerust”, 
zegt Evy Reviers 
van de ALS-liga. 
“Sommigen heb-
ben nu nog een 
voorraadje, maar 
een voorschrift is 
voor maximaal 
drie maanden 
geldig. Dit pro-
bleem opent 
weer het voorstel 
om voor ziekten 
als ALS klinische 
studies sneller te 
laten verlopen en 
testmedicijnen 
sneller op de 
markt te laten 
komen. ALS-pati-
enten hebben 
geen tijd te ver-
liezen door admi-
nistratieve regel-
tjes.” (cm)

ALS-medicijn niet 
meer beschikbaar

Wat is het grootste 
hete hangijzer? 

Heel veel van de gesprekken
gaan over het zogeheten arti-
kel 6. Dat is de enige richtlijn 
voor de uitvoering van het 
Parijs-akkoord waarover ze 
het op de vorige top, in het 
Poolse Katowice, niet zijn 
eens geraakt. “Het is een nog-
al ingewikkelde technische 
kwestie”, zegt Peter Wit-
toeck. “Concreet gaat het 
over de regels waaraan de 
handel in uitstootrechten 
moet voldoen.” Landen kun-
nen hun CO2-uitstoot op twee 
manieren doen dalen: door 
hun eigen emissie te doen da-
len, of door certificaten op te 
kopen van landen die minder 
CO2 uitstoten dan ze volgens 
het Kyotoprotocol zouden 
mogen.

“Het zorgt ervoor dat landen
die meer moeite hebben om 
de doelstellingen te halen 
voor een stukje de inspannin-
gen van een ander land kun-
nen afkopen”, zegt Wittoeck. 
“Maar het is essentieel dat als 
één land een ton CO2 redu-
ceert en die verkoopt aan een 
ander land, dat het land die-
zelfde ton niet nog een twee-
de keer in rekening brengt en 
gebruikt om de eigen doel-
stellingen te behalen. Maar 
sommige landen, zoals Brazi-
lië, vragen nu om dat wel te 
mogen doen.” Andere landen 
vragen dan weer om oude uit-
stootrechten te mogen ver-
handelen en zo op papier hun 
CO2-emissie te verlagen zon-
der daar enige moeite voor te 
moeten doen. Het gaat dan 
niet om uitstoot die gedaald 
is door klimaatbeleid, maar 
bijvoorbeeld door industrieën 
die decennia geleden al ver-
dwenen zijn.

Anuna De Wever 
wou maar al te 
graag aanwezig zijn 
op de klimaattop en 
vertrok daarvoor 
begin oktober sa-
men met 35 andere 
klimaatjongeren 
met de zeilboot 
naar Chili, waar de 
top oorspronkelijk 
zou plaatsvinden. 
Maar toen begin 
november bekend-
raakte dat de top 
door aanhoudende 
onregelmatigheden 
en straatprotest in 
Chili verplaatst 
werd naar Madrid, 
kon ze nog onmoge-
lijk daar raken. Ze 

hoopte nog even op 
een snel zeilschip, 
maar dat lukte niet. 
Vorige week kwam 
Anuna aan op het 
Franse eiland Mar-
tinique, waar ze nu 
nog altijd verblijft 
en de klimaattop 
ook volgt. “Klaar 
om de top online te 
volgen”, postte ze 
op Twitter. Als de 
top gedaan is, zeilt 
ze verder naar Co-
lombia om van 
daaruit met een 
cargoschip terug 
naar België te ko-
men. Half januari 
zou dat het geval 
moeten zijn.  (csn)
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Heeft zo’n top 
wel nut, zeker nu 
de VS eruit stappen? 

Uit een recent VN-rapport 
blijkt dat de doelstellingen van 
het Parijs-akkoord nog ver weg 
zijn. In 2018 is de CO2-uitstoot 
alweer gestegen, ondanks de 
grote beloftes. “Ik begrijp de 
scepsis”, zegt Peter Wittoeck. 
“Er is een enorme kloof tussen 
waar we zouden moeten zijn om 
de doelstellingen van Parijs te 
bereiken en waar we nu staan. 
Nu gaan we eerder in de rich-
ting van een stijging met 3 gra-
den in plaats van met anderhal-
ve graad. Het beleid op het ter-
rein heeft nog een lange weg te 
gaan. Net daarom is deze top 
heel belangrijk. Het is de bedoe-
ling om de landen een stimulans 
te geven om een extra inspan-
ning te doen tegen volgend jaar, 
wanneer alweer nieuwe inspan-
ningen en doelstellingen wor-
den voorgelegd.” 

Zo’n top kan nuttig zijn om de 
politiek een impuls te geven, 
zegt ook Jos Delbeke. “Als we 
kijken naar ons eigen land, bak-
ken we er momenteel niet veel 
van. Vlaanderen moet dringend 
het beleid herzien.” Dat de VS 
de klimaatdoelstellingen willen 
loslaten, hoeft de andere landen 
trouwens niet te demotiveren, 
zeggen de experts. “Natuurlijk is 
dat een slechte zaak, maar het 
gaat uiteindelijk alleen om het 
federale niveau van de VS. Het 
gaat alleen om Trump”, zegt Jos 
Delbeke. “Er zijn heel wat te-
genkrachten die wél een inspan-
ning willen leveren. Op het ni-
veau van de staten bijvoorbeeld, 
of van grote steden als New 
York. Ook een hele reeks grote 
Amerikaanse bedrijven heeft al 
aangekondigd dat zij wel ge-
woon voortdoen.”

En Anuna … ? Die volgt 
alles vanop Martinique

W Twee weken geleden was Anuna De Wever 
nog in het Amazonewoud 

Ook Charles Michel is als
kersvers Europees president

aanwezig op de klimaattop in
Madrid om  de beloftes uit het
Parijs-akkoord van 2015 in de

praktijk te proberen omzetten.
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