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Drie hondjes van 
buren plots gestorven
OOSTDUINKERKE Liliane 
Arnoys laat er niet veel 
twijfel over bestaan: “Wie 
dit gedaan heeft, is een 
crapuul.” Haar hondje is 
onlangs zo goed als zeker 
vergiftigd en helaas is zij 
niet het enige slachtoffer.

REGIO .1

KLANTENDIENST 02-790.21.15 WWW.NIEUWSBLAD.BEBUITENLAND .15 BEURS .16 TELEVISIE .22 PUZZELS .24 STRIPS .25 WEER .28

.6-7

.Sport 6-9

Inspecteurs van de Controle-
dienst Tabak en Alcohol gaan 
vanaf 1 september aan kleu-
terscholen, basisscholen en 
crèches toezien of het rook-
verbod in wagens met passa-
giers onder de zestien wordt 
nageleefd. Dat verbod wordt 

over tien dagen van kracht in 
heel België – in Vlaanderen 
was het al langer verboden. 
De controles vinden plaats 
aan de schoolpoort omdat de 
inspecteurs geen ervaring 
hebben met controleren in 
het verkeer. “Bovendien is er 
aan crèches en scholen geen 
discussie mogelijk over de 
leeftijd van de kinderen”, zegt
Paul Van den Meerssche, 
hoofd van de Controledienst. 
De inspecteurs zullen ano-

Controles op rookverbod 
aan scholen en crèches

niem observeren. De eerste 
weken zullen rokende be-
stuurders enkel aangesproken 
worden, boetes komen er pas 
in een latere fase. De mini-
mumboete bedraagt 200 euro. 
“Dat is relatief hoog”, zegt 
Van den Meerssche. “Maar 
het afschrikeffect is nodig 
omdat de pakkans laag is.” 
Eind september volgt al 
een eerste evalua-
tie. (agg)
.10

Minstens 200 euro 
boete voor roken in 
auto met kinderen
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VOOR 
STEF 
en voor de 
geschiedenis-
boeken

Evenepoel op z’n
19de al Europees

kampioen bij
 de profs
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Een lijf 
van 2,5 cm, 
acht harige 
poten en een 
stevige beet

N

ZOMER

R E E K S

Als de vacature begrijpen 
moeilijker is dan de job zelf

Axel Daeseleire filmt 
op plekken waar u en 
ik liever niet komen  

Evenepoel was zwaar geëmotioneerd na zijn
stuntzege, die hij opdroeg aan zijn overleden

leeftijdsgenoten Bjorg Lambrecht en Stef Loos.

26°

Voorrondes Europa League

Gent en Antwerp op schema
voor volgende ronde

PN

.9

W Yaremchuck 
scoorde voor Gent.

.21

Apothekers mogen voortaan 
cannabisolie verkopen

Binnenkort mogen 
mensen met epilepsie, 
ALS en multiple sclero-
se (MS) cannabisolie in 
de apotheek kopen. 
Weliswaar op voor-
schrift, maar niet 
meer illegaal, zoals 
tot nog toe het 
geval was. De olie 
wordt op de markt 
gebracht door 
Fagron, het far-
maceutisch be-
drijf waarvan 
Marc Coucke 
bestuurder is. 

Het is het twee-

de medicijn op basis 
van cannabis dat legaal 
te verkrijgen is in ons 
land. Eerder was er al 

Sativex, een spray 
voor mensen met MS.
De olie wordt ge-

maakt van canna-
bidiol, een van de
vele werkzame be-
standdelen van de
cannabisplant. De
stof ontspant en
helpt onder meer
tegen spasmen en
pijn, maar is niet
roesopwekkend.
(jom) .3
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Tot nu toe was er in ons land maar
één medicijn beschikbaar op basis
van cannabis: Sativex, een spray die
mensen met multiple sclerose onder
strenge voorwaarden kunnen krijgen.
Een groot verschil met onder meer
buurland Nederland, waar je volledige
cannabisbloemen in de apotheek kan
krijgen. Zo ver gaat de Belgische over-
heid nog niet, maar er komt dus wel
een tweede product bij: cannabidiol,
afgekort CBD. Meestal wordt die stof
verwerkt tot olie die via druppeltjes
wordt ingenomen. 

In een omzendbrief laat het federaal
geneesmiddelenagentschap deze
week weten dat het voor apothekers
in ons land niet langer verboden is
medicatie op basis van CBD af te leve-
ren. De Belgische multinational
Fagron staat klaar om cannabidiol
te leveren. “Apothekers kunnen
er dan zalf, olie of pillen van

maken”, zegt Kelly Vidts, brand ma-
nager bij het West-Vlaamse bedrijf
waar Marc Coucke mee in het bestuur
zit. Eigenaar is Coucke er niet.

Cannabidiol is een van de werkzame
bestanddelen uit de cannabisplant. De
stof relaxeert, maar high word je er
niet van. “Onze grondstof is afkomstig
uit planten die buiten België worden
gekweekt", zegt Vidts. Ze benadrukt
het grote verschil met de drug
cannabis. “Wat wij ver-
kopen, bevat extreem
lage dosissen THC, de
verboden stof die
roesopwekkend en
verslavend is.”

De prijs voor de patiënt in de apo-
theek is nog niet duidelijk. De apo-
thekersbond zegt dat het om “een paar
tientallen euro’s per maand” zal gaan.
Een terugbetaling is er nog niet. De
cannabisolie zal ook alleen verkrijg-
baar zijn op voorschrift. In principe,
zegt Fagron, kan elke patiënt het mid-
del voorgeschreven krijgen, áls die
tenminste een arts bereid vindt om
dat te doen. In de praktijk zal het
waarschijnlijk vooral gaan om men-
sen met ALS, MS en epilepsie.

“Nu al krijgen Belgische patiënten
met ALS cannabisolie voorgeschre-
ven”, zegt Evy Reviers van de ALS
Liga. “Alleen moeten ze voor die olie
dan naar Nederland en overtreden ze

strikt genomen de wet.” Volgens de
Liga gebruikt naar schatting de
helft van de duizend ALS-patiën-
ten in ons land cannabisolie. “Een
Italiaanse studie heeft aangetoond
dat het kan helpen tegen spasmen
en pijn, en de slaap en eetlust kan
bevorderen.”

Geen wondermiddel

Onder meer de Epilepsie Liga
drong de voorbije jaren bij minis-

ter van Volksgezondheid Maggie
De BLock (Open VLD) aan op de lega-
lisering van cannabisolie. Bij het syn-
droom van Dravet en het syndroom
van Lennox-Gastaut, twee zeer ern-
stige maar zeldzame vormen bij kin-
deren, kan CBD helpen en het aantal
aanvallen verminderen met 40 tot
50 procent, vergelijkbaar met andere
medicatie. “Maar net die klassieke be-
handelingen werken niet goed bij deze
vormen”, zegt  neuroloog Paul Boon,

prof aan het UZ Gent en voorzit-
ter van de Epilepsie Liga.

“Daarom zijn ouders vaak

wanhopig op zoek naar alternatie-
ven.”

Tegelijk waarschuwt professor Boon
voor te veel enthousiasme. CBD-olie
wordt soms gepromoot als wonder-
middel tegen een waslijst aan ziekten,
maar dat is fel overdreven. Volgens
leverancier Fagron kan CBD mogelijk
zelfs helpen tegen alzheimer en par-
kinson. “Maar dat is compleet uit de
lucht gegrepen”, zegt Boon. “Al bij al
is het wetenschappelijk bewijs erg be-
perkt. Ik ga er dan ook vanuit dat art-
sen voorzichtig zullen zijn met het
voorschrijven.”

Ook apothekersbond APB denkt dat.
“Dit zal nooit een middel zijn dat voor
de minste kwaal makkelijk verkrijg-
baar is via de huisarts”, zegt woord-
voerder Lieven Zwaenepoel. “Toch is
de legalisering een stap vooruit.” 

Veel apothekers waren de voorbije
maanden ongerust over de opkomst
van de CBD-shops in Vlaanderen.
“Dubieuze winkels waar je de olie ook
kan krijgen, zonder dat er controle is
op de dosering. Het is goed dat er nu
een officieel, gecontroleerd product
is, met begeleiding van arts en apo-
theker, die weten wat het middel kan
én niet kan.”

Geen stiekem 
gedoe meer 
tegen de pijn

Plots mag cannabisolie dan toch verkocht worden in apotheken

Binnenkort is cannabisolie op voorschrift verkrijgbaar in 
Belgische apotheken. Dat zegt het farmaceutisch bedrijf 
Fagron, waarvan Marc Coucke bestuurder is, en het 
nieuws wordt bevestigd door de apothekersbond. Can-
nabisolie – kortweg CBD-olie –was tot hiertoe illegaal 
in ons land en over het nut ervan bestaat nog altijd dis-
cussie. Toch gebruiken mensen met epilepsie, MS en 
ALS het product al langer tegen pijn en spasmen. Zij 
worden nu uit de illegaliteit gehaald. JONAS MAYEUR

KELLY VIDTS
PRODUCENT FAGRON

“Wat wij verkopen,
bevat extreem lage
dosissen THC, de
verboden stof die
roesopwekkend 
en verslavend is”

De familie van Sofie Voncken
uit Maasmechelen, een meisje 
van 10 met een zware vorm 
van epilepsie, reageert enorm 
opgelucht. Al jaren vechten 
haar ouders voor de lega-
lisering van CBD-olie, tot in de 
rechtbank toe. “De olie heeft 
Sofie haar leven gered”, zegt 

papa Jean-Pierre. “In 2,5  jaar 
had ze nog maar één aanval. 
Voordien waren dat er ontel-
baar veel. Vroeger was mijn 
dochter haast comateus. Nu 
praat en speelt ze honderd-
uit.” 

Tot nu toe haalt Jean-Pierre 
de olie bij bevriende kwekers. 

“Maar zodra we uit het illega-
le circuit kunnen stappen, 
doen we dat. Wat we doen, is 
illegaal, dus zijn we bang dat 
er ooit controle komt. Boven-
dien betalen we ons blauw 
aan labotests om zeker te zijn 
dat de olie voor Sofie de juiste 
concentratie heeft.”  (jom)

Familie opgelucht: “Cannabisolie heeft het leven van Sofie gered”

Sofie, tussen papa en
mama in, is enorm

geholpen met cannabisolie.
Gelukkig hoeft dat straks

niet langer in de illegaliteit.


