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Maanden nadat Annita aan haar rug was 
geopereerd, voelde ze nog steeds hels veel
pijn. “Ik werd opnieuw onderzocht, en de
dokter stelde in september 2013 vast dat ik
MS had. Ik had de hele dag lang constant
pijn in mijn rug, tot ik er bijna van flauw-
viel. Ik probeerde de voorbije jaren al van 
alles. Enkel als ik Sativex pak, is de pijn 
draaglijk. Het heeft mij echt gered. In okto-
ber ben ik zelfs op vakantie kunnen gaan.”
Annita liet haar man ook al naar het Ne-
derlandse Stein rijden om medicinale can-
nabis in andere vormen te kopen in de apo-
theek. Bij onze noorderburen is de produc-
tie wel volledig gelegaliseerd. “Ik heb een 

jaar lang thee gehad, en ook de druppeltjes
hielpen. Maar niet zoveel als Sativex.”

480 euro
Ook Annita krijgt het medicijn bijna volle-
dig terugbetaald van de ziekenkas. “Het
kost mij ongeveer zeven euro voor drie bus-
jes, waar ik ongeveer een maand mee toe-
kom. De ziekenkas betaalt maar liefst 480
euro. Een normale mens kan dat nooit be-
talen. Daarom hoop ik dat medicinale can-
nabis snel gelegaliseerd wordt, zodat ook 
andere mensen het kunnen nemen tegen de
pijn.”

XAnnita Dirckx (60)

“Ik viel bijna flauw van de pijn”

“Enkel als ik Sativex pak, is de pijn draaglijk”, zegt Annita. FOTO JEFFREY GAENS

XConny Beckers (50)

“Sativex helpt enorm tegen de 
pijn en maakt me veel alerter”

In 2010 werd bij Conny MS vastgesteld. 
“Plotseling werkte de linkerkant van mijn 
lichaam minder goed en had ik enorm veel
pijn. Na drie jaar chemotherapie en revali-
datie in de MS-kliniek in Pelt kon ik terug
wandelen, al was ik nog niet van de onge-
looflijke pijn en spastische trekken af. Het 
was alsof er een mes in mijn arm of onder 
mijn voeten stak. Sinds ruim een jaar ge-
bruik ik vanaf tien uur ’s ochtends om het 
anderhalf uur Sativex, wat enorm goed 
helpt tegen de pijn en me veel alerter maakt.
En ik word er niet high van. Twee weken 
geleden moest ik noodgedwongen stoppen
met medicinale cannabis omdat ik in het 
ziekenhuis lag. De pijn kwam in een week al

terug, en mijn nek was volledig ver-
krampt.” 

Vieze smaak
Conny krijgt het medicijn grotendeels te-
rugbetaald omdat ze MS heeft, maar ze be-
seft dat dat niet bij iedereen het geval is. “Ik
ken bijvoorbeeld mensen met reuma die 
evenzeer elke dag afzien. Zij zouden ook ge-
holpen moeten worden. Ik sta volledig ach-
ter een legalisering. Het zou voor mij ook
fijner zijn als ik medicinale cannabis in an-
dere vormen kon innemen. Sativex heeft 
een nogal vieze smaak. Ik drink altijd wat
cola nadat ik het genomen heb.”

“Mensen moeten cannabis ook leren 
zien als een goed medicijn tegen 
zenuwpijnen en spasticiteit, los van 
bijvoorbeeld joints. Ik vergelijk het 
altijd met morfine. Dat is ook een 
aanvaard medicament, terwijl het 
even goed als drug gebruikt wordt. 
Voorlopig wordt medicinale cannabis 

enkel voor MS-patiënten terugbe-
taald, maar een legalisering kan dat 
ook voor anderen mogelijk maken. 
En het kan het onderzoek en de 
ontwikkeling van medicinale 
cannabis aanzwengelen, om het 
uiteindelijk effectiever te maken. Er 
kunnen door farmaceutische 

investering en concurrentie ook 
toegankelijkere vormen op de markt 
komen. De spray Sativex kan 
immers nogal irriteren en heeft een 
vieze smaak. Maar natuurlijk 
moeten we altijd voorzichtig 
omspringen met dit medicijn, en het 
niet zomaar voorschrijven.”(siol)

PELT - Volgens professor Bart Van 
Wijmeersch, de hoofdarts van de 
MS-kliniek, moet medicinale 
cannabis beter onderzocht en 
ontwikkeld worden. Daarom 
juicht hij een legalisering toe. “De 
connotatie van cannabis als drug 
moet weg.”

PROFESSOR BART VAN WIJMEERSCH
“Morfine is een aanvaard medicijn, en dat is ook een drug”

Conny neemt vanaf tien uur ’s ochtends om het anderhalf uur Sativex.  FOTO RAYMOND LEMMENS

“De connotatie van cannabis 
als drug moet weg”

Dokters en patiënten staan 
volmondig achter de legalisering 
van medicinale cannabis

Olivier SIMONS

PELT/MEERHOUT/DILSEN-STOKKEM - Het voorstel van Open Vld, CD&V en MR om de productie van 
medicinale cannabis te legaliseren, kan zowel bij dokters als bij patiënten op bijval rekenen. 
Voor wie lijdt aan ziektes zoals MS, ALS of kanker kan medicinale cannabis het verschil 
betekenen tussen ondraaglijke pijn en een relatief comfortabel leven. “En door een legalisering 
zal cannabis als medicijn ook verder ontwikkeld worden”, voorspelt dokter Bart Van Wijmeersch. 
“Hopelijk kan iedereen die elke dag lijdt een draaglijker leven leiden”, zeggen twee MS-patiënten 
die zelf ook cannabis gebruiken.
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De auto’s werden door veiling-
huis Artcurial geveild op oldti-
merbeurs Rétromobile in Parijs.
De ontdekking van de wagens
in een schuurtje in Neerharen - 
de toegang gebarricadeerd met
tweehonderd zandzakjes - ver-
oorzaakte heel wat ophef onder
liefhebbers van oldtimers. 
Dat drie Bugatti’s uit de jaren 
dertig van de vorig eeuw in der-
gelijke goede staat worden aan-
getroffen is erg uitzonderlijk.
“Vandaag mag je al van geluk 
spreken om een enkele Bugatti
in een schuur te vinden. Als je er
drie vindt, mag je van een mira-
kel spreken”, zegt Antoine
Mahé van het veilinghuis. 
Vooral de Bugatti 57 Graber 
Cabriolet uit 1937 is een uiterst
zeldzame wagen. Die werd gis-

teren geveild voor 500.000 euro.
Een gedemonteerde Bugatti 40 
bracht 190.000 euro op. Een Bu-
gatti 49 faux-Coupé Gangloff uit 
1932 was goed voor 196.000 euro.

Schroothoop
De Bugatti’s stonden jarenlang
opgeborgen in het schuurtje van 
de Maastrichtse kunstenaar Au-
gust ‘Guus’ Thomassen (95). Hij
kocht de wagens in de jaren vijftig
van boeren “om ze van de
schroothoop te redden”. Voor de
drie auto’s samen betaalde hij des-
tijds naar verluidt zo’n 1.500 euro.
De Bugatti’s stegen snel in waarde
en geld om ze te verzekeren had
Thomassen niet. Door ze weg te 
stoppen in een schuurtje en er niet
over te praten hoopte Thomassen
niemand op criminele ideeën te 

brengen. Maar na een inbraak
eind vorig jaar ging de familie van
Thomassen toch op zoek naar een
geschikt veilinghuis.
Vooraf werd de maximale ge-

meenschappelijke waarde van de 
drie auto’s geschat op zo’n 1 mil-
joen. Met een uiteindelijke op-
brengst van 886.000 euro bleven
ze daar een eindje onder.

Het absolute topstuk op de vei-
ling, een Alfa Romeo 8C 2900B
Touring Berlinetta uit 1939 
bracht in zijn eentje overigens
16,7 miljoen euro op.

Oldtimers uit vervallen 
schuurtje brengen fortuin op
PARIJS - In Parijs zijn vrijdag de drie Bugatti’s geveild die begin dit 
jaar ontdekt werden in een vervallen schuurtje in Neerharen (Lana-
ken). De drie oldtimers samen brachten 886.000 euro op. De eige-
naar, een Maastrichtse kunstenaar, betaalde er zelf naar verluidt zo’n 
1.500 euro voor.

Joos MEESTERS

Bugatti 57 Graber Cabriolet
uit 1937. Geveild voor

500.000 euro.  FOTO HBVL

Bugatti 49 faux-Coupé Gangloff 
uit 1932. Geveild voor 196.000 
euro. FOTO HBVL

Drie Lanakense Bugatti’s onder 
de hamer in Parijs

Meer informatie en alle data vind je op
onderwijs.vlaanderen.be/sidin

Vlaanderen
is onderwijs & vorming

Verder studeren of meteen aan de slag? Zit je 
met je handen in het haar? 

Breng een bezoek aan de SID-in op zaterdag 
16 februari tussen 10 en 16 uur. Je vindt er alle 
universiteiten en hogescholen, SYNTRA, VDAB, 
defensie, de politie en beroepssectoren. 

Heb je vragen over verder studeren of werken? 
Kom dan zeker langs!

 » Limburghal
 » 14-16 februari 2019

Nu echt bewezen: 
wijn na bier geeft géén plezier
Het motto van veel Belgen op een 
caféavond: “Bier na wijn geeft 
venijn, wijn na bier geeft plezier.” En 
wij zijn niet alleen. In Duitsland 
zeggen ze “Wein auf Bier, das rat’ 
ich dir, Bier auf Wein, 
das lass’ sein”, 
terwijl ze in 
Frankrijk zweren 
bij “bière sur vin 
est venin, vin sur 
bière est belle 
manière”. 
Onderzoekers van de 
universiteit van Cam-
bridge gingen aan de 
slag met de Engelstalige 
variant “beer before 

wine, you’ll feel fine” en konden de 
mythe voor eens en voor altijd 
ontkrachten. Ze lieten negentig vrij-
willigers drinken voor de weten-
schap, de dag erna moesten ze 
aangeven hoe ze zich voelden. 
Conclusie: de volgorde maakt niet 

uit, wie te veel
drinkt zal het
sowieso voelen.
“De enige manier
om een kater te
voorspellen, is door
te kijken naar hoe
dronken iemand zich
voelt”, zegt een van
de onderzoekers.
(sgg)


