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Litouwse bende 
auto-inbrekers 
opgerold

Met honderden auto-inbraken
zou een bende Litouwse dieven
minstens 1,35 miljoen euro heb-
ben buitgemaakt en voor miljoe-
nen euro’s aan schade hebben
aangericht. Het spoor van de ben-
de liep door de Duitse deelstaten
Baden-Württemberg, Rijnland-
Palts, Hessen, Beieren en ook
door België.

Sinds december 2017 werden
dertien verdachten opgepakt en
veel van hen zijn al veroordeeld.
Andere processen lopen nog. De
mannen hadden het vooral op na-
vigatieapparaten en stuurwielen
gemunt, met een voorliefde voor
het merk BMW. (blg)

Hittegolf eind juni 
zorgde voor 102 
extra overlijdens

Tijdens de hittegolf van eind juni
vonden in België 102 extra over-
lijdens plaats, zo meldt Sciens-
ano. De federale gezondheidsin-
stelling spreekt van een “zeer ma-
tige oversterfte”.

Van zondag 23 juni tot zondag
30 juni vond in België een eerste
hittegolf plaats. Tijdens die perio-
de werd in België een kortstondi-
ge, lichte toename van het aantal
sterfgevallen waargenomen. Het
gaat om 102 extra overlijdens, of
3,5% meer dan het verwachte
aantal overlijdens (2.885), meldt
Sciensano. Vooral de groep van
65 tot 84-plussers werd getroffen.
(blg)

Geen buit bij 
plofkraak op KBC 
in Kinrooi 

Bij de plofkraak op een bankau-
tomaat van KBC aan de Breeër-
steenweg in Kinrooi is geen buit
gemaakt. Kort na 4u donderdag
werden de buurtbewoners wak-
ker door een luide knal. Volgens
de politie hebben de daders ex-
plosieven gebruikt om de auto-
maat open te breken. Bij de plof-
kraak vielen geen gewonden,
maar de materiële schade is aan-
zienlijk. De verdachten zouden
met een donkere wagen met Ne-
derlandse nummerplaten in de
richting van Kessenich zijn weg-
gevlucht. Bij aankomst konden de
politieploegen geen verdachte
personen meer aantreffen. (blg)

Voetganger overleden 
na aanrijding 
in Anderlecht

Een voetganger die donderdag-
ochtend werd aangereden op de
Brusselse Buitenring (R0) in An-
derlecht, werd eerder die nacht
opgepakt voor openbare dronken-
schap. De 42-jarige man, G.D.,
was door de politie naar het zie-
kenhuis gebracht, maar had dat
verlaten. Om 05.30u werd de weg-
politie gecontacteerd voor een on-
geval in Anderlecht. Een wagen
had er eerst een voetganger - de-
zelfde man - aangereden en was
vervolgens tegen het portiek van
de verkeerssignalisatie gebotst. De
voetganger is ter plaatse overle-
den. Er werd een wetsdokter aan-
gesteld door het parket. (blg)

“Cannabisolie heeft Sofie haar leven gered”

De familie van Sofie Voncken uit Maasmechelen, een meisje van 10 
met een zware vorm van epilepsie, reageert enorm opgelucht. Al ja-
ren strijdt haar familie voor de legalisering van CBD-olie, tot in de 
rechtbank toe. “De olie heeft Sofie haar leven gered”, zegt papa 
Jean-Pierre. “Op tweeënhalf jaar tijd had ze nog maar één aanval. 
Voordien waren dat er ontelbaar veel. Vroeger was mijn dochter 
quasi comateus. Nu praat en speelt ze honderduit.” 
Tot nu toe haalt Jean-Pierre de olie bij bevriende kwekers. “Maar zo-
dra we uit het illegale 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)

De familie Voncken. 
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sering van cannabisolie. Bij
het syndroom van Dravet en
het syndroom van Lennox-
Gastaut, twee zeer ernstige
maar zeldzame vormen bij
kinderen, kan CBD helpen
en het aantal aanvallen ver-
minderen met 40 tot 50 pro-
cent, vergelijkbaar met an-
dere medicatie. “Maar net
die klassieke behandelingen
werken niet goed bij deze
vormen”, zegt neuroloog
Paul Boon, prof aan het UZ

Gent en voorzitter van de Epilepsie 
Liga. “Daarom zijn ouders vaak 
wanhopig op zoek naar alternatie-
ven.”

Geen wondermiddel
Tegelijk waarschuwt professor

Boon voor te veel enthousiasme. 
CBD-olie wordt soms gepromoot als
wondermiddel dat helpt tegen een 
waslijst aan ziekten, maar dat is fel 
overdreven. Volgens leverancier Fa-
gron kan CBD mogelijk zelfs helpen 
tegen de ziektes van Alzheimer en 
Parkinson. “Maar dat is compleet 
uit de lucht gegrepen”, zegt Boon. 
“Al bij al is het wetenschappelijk be-
wijs erg beperkt. Ik ga er dan ook 
vanuit dat artsen voorzichtig zullen 
zijn met het voorschrijven ervan.”

Ook apothekersbond APB denkt
dat. “Dit zal nooit een middel zijn 
dat voor de minste kwaal makkelijk 
verkrijgbaar is bij de huisarts”, zegt 
woordvoerder 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, 
maar zonder dat er controle is op de
dosering. Het is goed dat er nu een 
officieel, gecontroleerd product én 
begeleiding van arts en apotheker 
die weet wat het middel kan én niet 
kan.”

JONAS MAYEUR

Tot nu toe was er in ons land maar
één medicijn beschikbaar op basis 
van cannabis: Sativex, een spray 
voor mensen met multiple sclerose 
die zij onder strenge voorwaarden 
kunnen krijgen. Een groot verschil 
met onder meer buurland Neder-
land, waar je volledige cannabis-
bloemen in de apotheek kan krij-
gen. Zo ver gaat de Belgische over-
heid nog niet, maar er komt dus wel
een tweede product bij: cannabidi-
ol, afgekort CBD. Meestal wordt die 
stof verwerkt tot olie die via drup-
peltjes wordt ingenomen. 

In een omzendbrief laat het fede-
raal geneesmiddelenagentschap 
deze week weten dat het voor apo-
thekers in ons land niet langer ver-
boden is medicatie op basis van 
CBD af te leveren. De Belgische 
multinational Fagron staat klaar om
cannabidiol te leveren. “Apothekers 
kunnen er dan zalf, olie of pillen 
maken”, zegt Kelly Vidts, brand ma-
nager bij het West-Vlaamse bedrijf 
waar Marc Coucke mee in het be-
stuur zit. Eigenaar is Coucke er niet.

Cannabidiol is een van de vele
werkzame bestanddelen uit de can-
nabisplant. De stof relaxeert, maar 
high word je er niet van. “Onze 
grondstof is afkomstig uit planten 
die buiten België worden ge-
kweekt”, zegt Vidts, die benadrukt 
dat er een groot verschil is met de 
drug cannabis. “Wat wij verkopen, 
bevat extreem lage dosissen THC, 
de verboden stof die roesopwek-
kend en verslavend is.”

ALS, MS en epilepsie
De prijs voor de patiënt in de apo-

theek is nog niet duidelijk. De apo-
thekersbond dat het om “een paar 
tientallen euro’s per maand” zal 
gaan. Een terugbetaling is er nog 
niet. De cannabisolie zal ook alleen 
verkrijgbaar zijn op voorschrift. In 
principe, zegt Fagron, kan elke pati-
ent het middel voorgeschreven krij-
gen. Als die tenminste een arts be-
reid vindt om dat te doen. In de 
praktijk zal het waarschijnlijk voor-
al gaan om mensen 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 overtre-
den ze strikt genomen de wet.” Vol-
gens de Liga gebruikt naar schatting
de helft van duizend ALS-patiënten 
in ons land cannabisolie. “Een Itali-
aanse studie heeft aangetoond dat 
het kan helpen tegen spasmen en 
pijn, en de slaap en eetlust kan be-
vorderen.”

Onder meer de Epilepsie Liga
drong de voorbije jaren bij minister 
van Volksgezondheid Maggie De 
Block (Open Vld) aan op de legali-
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Groen licht voor cannabisolie
Bedrijf van Marc Coucke mag van overheid voortaan grondstof leveren aan apotheken

Binnenkort is cannabisolie op 
voorschrift verkrijgbaar in Belgi-
sche apotheken. Dat zegt het far-
maceutisch bedrijf Fagron, waar-
van Marc Coucke bestuurder is, 
en wordt bevestigd door de apo-
thekersbond. Cannabisolie was 
tot hiertoe illegaal in ons land, 
ook al gebruiken mensen met epi-
lepsie, MS en ALS het product al 
langer tegen onder meer pijn en 
spasmen. Zij worden nu uit de il-
legaliteit gehaald.

Kelly Vidts van Fagron: “Wat wij verkopen, bevat extreem lage dosissen 
THC.” FOTO ID/ LIEVEN VAN ASSCHE

MECHELEN 
Cannabiswinkel 
opnieuw open

Weedness, de winkel op de Bruul in 
Mechelen die producten op basis 
van cannabis verkoopt, opent op-
nieuw de deuren. Begin juni 
schorste de Raad van State het be-
sluit van burgemeester Bart So-
mers (Open Vld) om de winkel van 
Weedness te sluiten en te verzege-
len. De stad schikt zich naar dat ar-
rest.
“Wij willen maandag opnieuw de 
deuren openen”, zegt medezaak-
voerder Lionel Grau. Hij is niet van 
plan om het daarbij te laten. “We 
eisen van de stad een schadever-
goeding van meer dan 100.000 
euro. De burgemeester heeft ge-
handeld tegen de wet. Dat heeft 
ons heel wat omzetverlies gekost. 
Voor het bedrag baseren we ons op 

de verkoopcijfers in onze win-
kel in Brussel. Bovendien heb-
ben wij voor onze winkel in de
Bruul ook zes maanden huur
betaald zonder hem één dag
te kunnen gebruiken.” (svh)
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