ANTWERPEN

Artsen vervolgd voor illegale stamceltherapie
Twee Nederlandse en een Belgische arts riskeren voor de correctionele rechtbank in Antwerpen celstraffen en fikse geldboetes. De drie pasten in een
privépraktijk in Berchem stamceltherapie toe. Dat is in ons
land echter strikt gereglementeerd.
De zaak ging in januari 2007 aan
het rollen na een reportage op de
Britse tv-zender BBC. Het Antwerpse parket startte daarop een
onderzoek. Dokters Ari Aanen
(62) en Robert Trossel (54) pasten de stamceltherapie al toe in
het Preventief Medisch Centrum
(PMC) in Rotterdam. Ze gebruikten de therapie voornamelijk als
innovatieve behandeling voor

multiple sclerose en de neurologische aandoening amyotrofe
lateraal sclerose (ALS). Toen de
Nederlandse overheid de praktijken stopzette, vroegen de
dokters huisarts Rudi P. (49), die
in Berchem zijn praktijk had, om
hun patiënten verder te behandelen. Hij verhuurde een deel
van zijn praktijk aan de Nederlanders en kreeg daar per behandeling 2.000 euro voor.
Vijf Britse patiënten kregen in
Berchem een behandeling met
stamcellen voor 12.000 euro. De
stamcellen bleken afkomstig uit
Pakistan. Het ging om een
mengsel van stamcellen van
vier verschillende donoren.
«Ongezien, want er is nooit onderzocht hoe die onderling reaAN

geren», stelt de aanklager.

«Kwakzalvers»
Het gerecht vervolgt het trio
voor ‘onwettige uitoefening van
de geneeskunde' en 'inbreuken
op de wetgeving rond transplanteren en experimenteren'.
Volgens een gerechtsdeskundige zijn het «kwakzalvers die
schrijnend misbruik maken van
de ellende van zwaar zieke mensen».
Dokter Trossel riskeert één jaar
cel, waarvan de helft effectief,
en een boete van 275.000 euro.
Dokter Aanen hangt zes maanden cel met uitstel en 16.500
euro boete boven het hoofd. Het
Openbaar Ministerie vroeg voor
hen ook een beroepsverbod.

Rudi P. wordt vervolgd voor zijn
medewerking, maar ook omdat
hij geneesmiddelen verkocht
die in ons land niet geregistreerd zijn. Het Openbaar Ministerie eistvoor hem 11.000
euro boete.
De advocaat van de Nederlanders vroeg de vrijspraak. «Ze
pasten een innovatieve therapie
toe die bepaalde aandoeningen
van MS en ALS kunnen verbeteren», stelde meester John Maes.
«Stamceltherapie wordt al jaren
toegepast in de behandeling tegen kanker.» Volgens meester
Maes moeten zijn cliënten worden vrijgesproken omdat er in
de wet een juridisch vacuüm
heerst rond stamceltherapie.
Uitspraak op 17 februari. (KAV)

