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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Supervers Superprijs

Aardbeien

België

Groene 
asperges
België/Nederland

Perssinaas-
appelen

Spanje

Radijzen

België/Nederland

2.00*
500 g

(4.00/kg)

0.50*
150 g

2.00*
3 kg

(0.67/kg)

(3.33/kg)
2.50*

500 g

(5.00/kg)

 Geldig op
vrijdag en zaterdag
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Eén vrouw op de vijf gaat nooit
langs bij de gynaecoloog. Dat is de
opmerkelijke conclusie van een
onderzoek bij duizend Belgische
vrouwen van onderzoeksbureau
iVox in opdracht van farmaprodu
cent Roche. Daardoor lopen de
vrouwen cruciale onderzoeken
mis, zoals het uitstrijkje, dat baar
moederhalskanker kan opsporen.
‘Elke vrouw doet er goed aan zich
één keer per jaar aan te bieden
voor een onderzoek’, zegt Jan Bos
teels van de Vlaamse Vereniging
voor Gynaecologie.
Slechts zes op de tien vrouwen la
ten zich via een uitstrijkje gere
geld screenen op het HPVvirus,
dat baarmoederhalskanker ver
oorzaakt. ‘En dat terwijl zeventig
procent vrouwen ooit met het vi
rus besmet zal worden’, zegt Bos
teels. ‘Zo’n besmetting is op zich
geen probleem, maar is dat wel als
de besmetting vele jaren aanwezig
blijft en zich zo ontwikkelt tot een
kanker. Maar dat kan je dus
vermijden met regelmatige scree
nings: om de drie tot vijf jaar, tus
sen je 25ste en 65ste. Als alle vrou
wen dat deden, dan zouden we ál
le baarmoederhalskankers kun
nen vermijden.’
Bij de gynaecoloog langsgaan is
nog om andere reden nuttig, zegt
Bosteels. ‘Je kan er praten over an
ticonceptie, er kan een borston
derzoek gebeuren. Ik zou een
vrouw aanraden zich toch één
keer per jaar te komen aanbieden.
Dat hoeft niet altijd bij de gynae
coloog te zijn: de huisarts kan dat
ook. En het hoeft ook niet elke
keer een groot onderzoek te zijn:
een uitstrijkje hoeft bijvoorbeeld
maar om de drie tot vijf jaar.’ (tlb)

1 vrouw op 5 
nooit naar 
gynaecoloog

GEZONDHEID

BELEID
Muyters schort 
werkingssubsidie 
Technopolis op

Vlaams minister van Econo
mie Philippe Muyters (NVA) 
draait de geldkraan naar het 
technologisch doecentrum Tech
nopolis dicht na een kritische 
externe audit. 
De audit, uitgevoerd door PWC, 
bevestigt onder meer dat Tech
nopolis kampt met allerlei pro
blemen. ‘De pijnpunten hebben 
betrekking op de bedrijfs en 
managementcultuur, de opvol
ging van openbare aanbestedin
gen en de financiële transparan
tie’, aldus Muyters. 
Zolang er geen actieplan is om 
de problemen aan te pakken, 
krijgt Technopolis zijn werkings
subsidie voor 2015 niet. Het 
technologiecentrum kampt al 
langer met interne strubbelin
gen. Verschillende medewerkers 
hadden midden november al 
hun ongenoegen geuit. (belga)

JUSTITIE
Voyeurisme moet 
strafbaar worden, 
zegt Geens  

Minister van Justitie Koen 
Geens (CD&V) is er voorstander 
van dat voyeurisme strafbaar 
wordt. Geens heeft dat gezegd 
tijdens het vragenuurtje in de 
Kamer. 
Zijn uitspraak komt er nadat 
een basketbalcoach woensdag 
vrijgesproken werd, hoewel de 
man meisjes had gefilmd die on
der de douche stonden.
De basketbalcoach kan niet ge
straft worden door een lacune 
in de Belgische wetgeving. ‘Ik 
ben geen voorstander van steek
vlamwetgeving,’ zei Geens in de 
Kamer, ‘maar ik vind wel dat we 
strafwaardig gedrag op de juiste 
manier strafbaar moeten stel
len.’ 
De basketbalcoach had in eerste 
aanleg nog 18 maanden celstraf 
gekregen. Maar het Hof van Cas
satie heeft gezegd dat heimelijk 
filmen geen aanranding van de 
eerbaarheid is. (red)

ALS
Geld doneren door
met de ogen te 
knipperen

Na de ice bucket challenge van
vorig jaar – waarbij mensen een 
emmer ijswater over zich heen 
kieperden – heeft de ALS Liga al
weer een opmerkelijke actie 
klaar om geld in te zamelen voor 
de dodelijke spierziekte ALS. Dit 
keer komt de Liga met een web
site die men kan besturen met de 
ogen: eyeclickdonation.org. De 
site werkt via face tracking soft
ware. De webcam van de compu
ter volgt de bewegingen van het 
hoofd. Op die manier bedient de 
gebruiker de muiscursor. Klikken 
doet men door de ogen even te 
sluiten. Nadat iemand zijn naam 
heeft ingegeven op een virtueel 
toetsenbord op het scherm, kan 
men geld doneren tot 999 euro. 
De website wil mensen laten stil
staan bij de verlammende effec
ten van de ziekte ALS. (vbr)

V A N  O N Z E  R E D A C T E U R

YVES BARBIEUX
BRUSSEL  | De man heeft be

kend dat hij zijn vrouw en doch
ter van 13 maanden heeft ont
hoofd. Maar het Hof van Cassatie
zei dat Abdullah Saad niet langer
in voorhechtenis kon blijven, in
afwachting van zijn assisenpro
ces.
De raadkamer van Nijvel was, bij
de doorverwijzing van Saad naar
het hof van assisen, blijkbaar ver
geten zijn onmiddellijke aanhou
ding te vragen.
Toch blijft de man voorlopig op
gesloten, en blijft de Belgische
justitie een blamage bespaard.

Abdullah Saad diende normaal
gezien gisteren vrijgelaten te
worden. Dankzij een truc heeft
het parketgeneraal van Brussel
daar een stokje voor gesto
ken. Die noodgreep zal niettemin
de wenkbrauwen doen fronsen.
‘Wij hebben de opdracht om elke
gerechtelijke beslissing uit te
voeren. In deze zaak werd door de
raadkamer beslist om de man aan
te houden’, zegt het parketgene
raal. ‘Niet onmiddellijk, want dat
stond niet in de beschikking van
de raadkamer. Maar wij zijn be
voegd om de beschikking van de
raadkamer uit te voeren. En dat
doen we nu. De kamer van inbe
schuldigingstelling kan dan op
26 mei beslissen of die aanhou
ding in het vooruitzicht van het
assisenproces, wordt bevestigd.’

Advocaten protesteren

De advocaten van Saad staan op
hun achterste poten. Ze noemen
de maatregel wederrechtelijke
vrijheidsberoving. En ze verwij
zen naar de beslissing van het

Vrijlating moordverdachte gaat niet door

Een beschuldigde van moord 
dreigde door een procedurefout
vrij te komen. Maar het 
openbaar ministerie haalde op
de valreep een kunstgreep 
boven.

Hof van Cassatie. Het hoogste
rechtscollege van het land stelde
dat de aanhouding van Saad niet
langer gerechtvaardigd is.
‘Er is een leemte in de wetgeving.
Nergens staat geschreven dat het
parketgeneraal tegen het verge
ten van de aanhouding van een
beschuldigde iets kan onderne
men. Er is trouwens nu een wets
ontwerp in de maak om dat gat in
de wet op te vullen’, valt te horen
bij Cassatie.
Een moordenaar om procedure
redenen vrijlaten, licht bijzonder
gevoelig. De advocaten van Saad
beseffen dat hun cliënt voor het
assisenhof aankijkt tegen een le
venslange gevangenisstraf. Hij
heeft er alle belang bij om voor
dien terug te keren naar zijn ge
boorteland, Syrië.
Vandaag dient de beschuldigde
een verzoekschrift in kort geding
in om zijn vrijlating te bekomen.
Op straffe van een dwangsom van
50.000 euro per dag als de Belgi
sche overheid daar niet op in
gaat.

De advocaten 
van de beschul
digde beseffen
dat hun cliënt 
voor assisen 
aankijkt tegen
een levenslange
gevangenis
straf. Hij heeft
er alle belang 
bij voordien 
terug te keren 
naar Syrië
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