
momenteel kunnen, beschadigen
ook de gezonde cellen en zorgen
voor zware nevenwerkingen.»
Carmeliet ontdekte echter een
stof, de zogeheten ‘anti-placentale
groeifactor’, kortweg anti-PlGF ge-
noemd. «Door die aan kankerpa-
tiënten toe te dienen wordt enkel
nog de kanker aangepakt, zonder
dat ook de gezonde cellen worden
aangetast.» De anti-PlGF houdt
ook uitzaaiingen tegen en ver-
sterkt bovendien het effect van
chemotherapie. Momenteel zit de
stof in de klinische onderzoeks-
fase 1. Dat betekent dat de veilig-
heid ervan wordt uitgetest op
mensen. «Eerder hebben we het al
met succes op dieren getest, en nu
hebben 23 terminale kankerpa-
tiënten de stof toegediend gekre-
gen. Uit de eerste resultaten blijkt
dat nergens neveneffecten voor-

het nieuws een maand geleden al.
«Maar van de Ernst Jung Stichting
moest ik tot vandaag (gisteren,
red.) zwijgen», zegt hij. «Behalve
mijn vrouw en secretaresse wist
niemand van de onderscheiding.
Zelfs de medewerkers niet die me
bij mijn onderzoeken bijstaan.»

Middel over 5 jaar
Het onderzoeksdomein van Peter
Carmeliet is de angiogenese of de
vorming van bloedvaten. De pro-
fessor deed twee opzienbare ont-
dekkingen, die de bestrijding van
zowel kanker als de dodelijke
spierziekte ALS een hoopvol ver-
volg kunnen geven. «Bloedvaten
zijn de ‘snelwegen’ van ons li-
chaam. Ze voeren zuurstof en
bloed naar onze organen — zodat
die niet afsterven — of naar bij-
voorbeeld een wonde zodat die
zich herstelt. Dat is ook bij kanker
zo: het lichaam beschouwt de tu-
mor als een ‘wonde’ en zal er ex-
tra brandstof naartoe voeren. Om
die kanker te bestrijden, moet
men dus de toevoer van bloed en
zuurstof naar de kankercellen af-
snijden. Maar de stoffen die dat
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AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Op 18 december 2009 heeft de Vlaamse Regering een herziening van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voorlopig vastgesteld. De her -
ziening actualiseert het plan en lost een aantal knelpunten op.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over de
herziening na een openbaar onderzoek dat loopt van 10 februari 2010 tot en
met 11 mei 2010. Iedereen kan aan dat onderzoek deelnemen.

De documenten liggen tijdens die periode ter inzage op de volgende
plaatsen:
• in alle Vlaamse gemeentehuizen;
• bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw,
Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

U kunt de documenten ook vinden op de website www.vlaanderen.be/rsv.

Adviezen, opmerkingen of bezwaren over de herziening kunt u schriftelijk
indienen tot uiterlijk 11 mei 2010. Overhandig uw brief tegen ontvangst -
bewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de
Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-
laan 19 bus 13, 1210 Brussel. U kunt uw brief ook afgeven tegen ontvangst -
bewijs bij die commissie.

De Vlaamse overheid zal tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek
in elke provincie een informatie- en inspraakvergadering organiseren. De
data en de locaties zullen worden bekendgemaakt in de gemeentehuizen, in
de krant en op de website.

BELANGRIJKE MEDISCHE AWARD GAAT VOOR EERST NAAR BELG

De Ernst Jung Medical Award,
waar ook een geldsom van
150.000 euro aan hangt, is ge-
noemd naar een Duitse zakenman
die zijn fortuin naliet aan de we-
tenschap. De onderscheiding
wordt sinds 1976 jaarlijks uitge-
reikt aan een wetenschapper die
een belangrijke doorbraak for-
ceerde in de geneeskunde. Voor
het eerst gaat de onderscheiding

naar een Belg. Peter Carmeliet, die
zowel bij de KU Leuven en het
Vlaams Instituut voor Biotechno-
logie (VIB) de specialist is inzake
bloedvaten omschrijft zijn verkie-
zing als «een hele eer». Hij vernam

DANKZIJ CARMELIET WORDT ENKEL
NOG DE KANKER BESTREDEN,
ZONDER DAT OOK DE GEZONDE
CELLEN WORDEN AANGETAST 

Meerderheid cafés leeft rookverbod na
De meerderheid van de horecazaken leeft het nieuwe rookverbod in de
eetcafés vrij goed na. Dat zegt Volksgezondheid na de eerste week van
controles. Volgens woordvoerder Jan Eyckmans is er wel een minder-
heid van de cafés die de kat uit de boom kijkt tot er een controleur
langskomt. De eerste cijfers over het aantal zaken dat de wet niet res-
pecteert zijn er pas volgende week. Nu stellen de controleurs nog geen
pv’s op. Ze beperken zich tot advies en waarschuwingen.

Straat of plein voor Van Rompuy 

Defensieminister De Crem wil dat de militaire luchthaven
Melsbroek feilloos functioneert tijdens het Belgisch voorzit-
terschap van Europa. Hij heeft daarvoor een luchthaven-
manager aangesteld, luitenant-kolonel Peter Lepez . Die
moet een einde maken aan de incidenten met de vliegtuigen,
met de kerosine en zelfs met het tarmac. Het luchthaven-
korps, deel van de 15de Wing, kreeg met commandant 
Vreys ook een nieuwe chef. 
Om te beginnen moet het tarmac worden hersteld. Daar is de
vorstschade opgelapt met kiezels, maar daardoor kunnen de
vliegtuigen niet meer starten. Ze zouden de kiezels opzuigen.
Zowel ambassadeur Vercammen als het kabinet De Crem ont-
kennen trouwens dat de minister keet heeft geschopt bij zijn
incidentrijke vertrek uit Beiroet. (LVDK)

komen en de stof bij 6 van de 23
kankerpatiënten tot een stabilisa-
tie van hun toestand heeft geleid.
Al is het nog te vroeg om victorie
te kraaien. Volgens de gunstige
scenario’s kan hier pas over 5 tot
zelfs 10 jaar een algemeen toepas-
baar geneesmiddel uit volgen.»

Hoop voor ALS
En wat met de dodelijke spierver-
lammingsziekte ALS? «In datzelf-
de genetisch onderzoek ontdek-
ten we ook het eiwit VEGF», legt
professor Carmeliet uit. «Door dat
toe te dienen aan proefmuizen
met ALS zagen we dat die 30 pro-
cent langer leefden. Momenteel
krijgen ook enkele ALS-patiënten
met een pompje via de hersenen
VEGF toegediend. Afwachten of
het ook bij hen effect heeft. Maar
de hoop is er.»

Kankeronderzoek
levert prijs op

STEFAN VANDERSTRAETEN

De Crem houdt grote kuis op Melsbroek

Werkgeversorganisatie 
wil brugpensioen weg

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wil het brug-
pensioen geleidelijk afvoeren. Dat zegt gedelegeerd be-
stuurder Peter Leyman. Die vindt dat het nu ‘excessief ge-
bruikt en misbruikt’ wordt. 

«Bij collectieve ontslagen moeten de budgetten dienen
voor opleiding en herintrede in het arbeidscircuit, want
de beste bescherming tegen armoede is langer werken»,
aldus Leyman. Voor de berekening van het pensioen
vraagt de Voka-topman dat niet de leeftijd maar het aantal
gewerkte jaren telt. Hij wil dat langer werken meer pen-
sioen oplevert en korter werken meer pensioenverlies
kost. Tijdskrediet, brugpensioen en werkloosheid mogen
niet meetellen voor het pensioen. Voka wil dat iedereen
een aanvullend pensioen opbouwt — nu is dat slechts 56%.
Een deel van de marge voor opslag moet daaraan worden
toegewezen.
Peter Leyman liet ook weinig heel van minister Daerden.
Hij noemt hem «of onbekwaam of onverantwoordelijk».
Leyman refereerde naar Daerdens verklaring dat «de pen-
sioenen tot 2015 betaalbaar zijn». «Nu doet hij alsof er geen
probleem is tot 2030 of 2040. Zoiets durven beweren is
zonder meer onethisch», aldus Leyman. (LVDK)

Europees president Herman Van
Rompuy krijgt een eigen plein of
straat in Begijnendijk. «Weinig
mensen weten nog dat de roots
van de familie in onze gemeente
liggen», zegt Marcel De Roover
van oppositiepartij Samen.be die
het voorstel lanceert. 
De ouders van Herman en Eric
werden in het gehucht Moorsem
geboren en brachten er ook de
laatste maanden van hun leven
door in rusthuis ‘De Edelweis’.
Grootvader Achilles Van Rompuy
was jaren geleden burgemeester

van deelgemeente Betekom. 
Eric Van Rompuy vindt het een
mooi initiatief om de familie te
eren. Al vraagt hij zich wel af of
het kan dat een gemeente een
straat naar een nog levende 
persoon vernoemd. 
Burgemeester Willy Michiels zegt
dat dit in het verleden nog al is ge-
beurd. In de gemeente is zelfs een
voorbeeld voorhanden. De atle-
tiekpiste van Begijnendijk werd
vernoemd naar de toen nog le-
vende ereburgemeester René 
Goriëns.

AFWACHTEN OF
MIDDEL VOOR
ALS-PATIËNTEN
OOK WERKT,
MAAR DE HOOP
IS ER
Peter Carmeliet

OPNIEUW PARTYPACKS 
VOOR NUCHTERE 
CHAUFFEURS

Wie gisteravond aan de E17 in Beervelde de alcoholcon-
trole met glans doorstond, kreeg van de organisatie DUS!
( ‘Drive up Safety’) een partypack cadeau. In de hippe fluo
tas allerlei leuks: condooms, chocolade, een alcoholvrije
cocktail, deodorant, een win-for-life, een kurkentrekker
en zelfs een handige ijskrabber. 

Niemand minder dan ex-Miss België Virginie Claes (foto),
Showbizz Bart, Annemie Turtelboom en Etienne 
Schouppe kwamen de partypacks uitdelen aan de Bobs
van dienst. DUS! wil vooral jongeren blijvend sensibilise-
ren voor de gevaren van drinken en rijden, want «elk week-
end overleven jongeren het weekend niet». «Drinken is
geen must. Jongeren die er bewust voor kiezen om hun
vrienden veilig thuis te brengen en niemand anders in ge-
vaar brengen, belonen we met het partypack», zegt Stefan

De Craecker van DUS!. Met de hulp van vrijwilligers,
gulle sponsors en de overheid deelt de organisatie al

voor het negende jaar op rij
6.000 partypacks uit bij al-

coholcontroles langs
Vlaamse
wegen.
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Eén van de meest presti-
gieuze medische onder-
scheidingen van Europa —
de Ernst Jung Medical
Award — gaat voor het
eerst naar een Belg. De
Leuvense professor Peter
Carmeliet (50) krijgt hem
omdat hij een doorbraak
lijkt te forceren in de be-
handeling van zowel kan-
ker als de dodelijke spier-
ziekte ALS. Met een door
hem ontdekte stof zouden
kankercellen voortaan
kunnen worden bestreden
zonder ook de gezonde
cellen in het lichaam te
beschadigen.  ALS-
patiënten zouden dankzij
een eiwit 30% langer
kunnen leven.

**

Als het een beetje meezit, zal Elin Norde-
gren — de eindeloos bedrogen echtgenote
van Tiger Woods — in een eerste fase 
137 miljoen euro kunnen lospeuteren van
haar ex. De Amerikaanse golfer zal zijn
 geflikflooi dus erg duur betalen. Lopen er
ook Tiger Woodsen rond in Vlaanderen?
«Zeker», zegt de Kortrijkse advocate
 Marijke Vandelanotte, die zich al 40 jaar
met (dure) echtscheidingen bezighoudt.
«Sommige rijke mannen maken van hun
echtelijk leven een puinhoop. En moeten
daar vaak miljoenen voor betalen.»

oen Marijke Vandelanotte in
1970 haar advocatenpraktijk
startte, was de echtscheidings-
kans nog 1 op de 10. Nu scheidt

40% van de gehuwde stellen. België is op
dat vlak koploper in Europa. De Kortrijk-
se echtscheidingsspecialiste kreeg en
krijgt heel wat welstellend cliënteel over
de vloer. Fortuinen staan soms op de
 helling door een huwelijk dat strandt.

Hoe regelden de rijke families dat
vroeger?
«Ze scheidden veel minder. Uit familiale
overwegingen of geloofsprincipes, maar
vooral ook omdat de meeste vrouwen
geen kant uit konden. Velen waren ook
getrouwd met een scheiding van goede-
ren. De vrouw had misschien wel een
 diploma, maar geen job. Als ze geen
 eigen onroerend vermogen had van vóór
het huwelijk, dan stond ze eigenlijk op
straat. Ik ken minstens zeven vrouwen
van erg rijke en bekende families die
 wéten dat hun mannen een andere
vrouw en  buitenshuis zelfs kinderen
hebben, maar toch bij hem blijven. Om-
dat ze hun (financiële) status en hun
 sociaal weefsel niet willen verliezen.
Vroeger was het feit dat een relatie ‘op’
was ook geen reden om te scheiden. De
(rijke) man nam dan gewoon een
 maîtresse.»

Waarom scheiden (welstellende)
 mensen?
«In de helft van de gevallen omdat één
van de echtgenoten een nieuwe liefde
heeft, maar bij zeker 50% is het omdat de
relatie gewoon uitgedoofd is. Ze hebben
geen leven meer samen. Te veel werk en
te veel nevenactiviteiten. Ze doen bijna
niets meer samen, praten nog nauwe-
lijks met elkaar en maken ook geen nest
meer. Eigenlijk kennen ze elkaar niet
meer. Als ze dan nog apart slapen, is het
helemaal om zeep. ’s Avonds samen in
bed kruipen, is het fundament van het
huwelijk. Een vrouw vertelde me ooit
dat ze al een half jaar niet meer bij haar
man sliep omdat ze ‘zijn vel niet meer
kon verdragen’. Het is vaak een opeen-
stapeling van pietluttigheden die uitein-
delijk tot de scheiding leidt.»

Hoe frivool is de getrouwde Vlaam-
se zakenman? Lopen er Tiger
Woodsen rond? Kerels die hun
 imperium tot een mesthoop  her -
leiden door mateloos gestoei?
«Het zijn uitzonderingen, maar áls ze
het doen, dan maken ze er wel een
grenzeloos zootje van en laten ze
zich vangen door escortgirls die
met het geld gaan lopen. De
meeste zakenmannen — de
captains of industry — zijn ech-
ter sober en zelfs eenzaam als
ze in het buitenland zijn. In de
week werken ze zich te pletter
en reizen van hot naar her. 
’s Zondags lezen ze een boek of
bezoeken ze eens een tentoon-
stelling. Escapades kan je dat niet
echt noemen.»
«Als het tot een echtscheiding komt,
doen veel zakenmannen wel erg
moeilijk. Ze hebben jarenlang hard

gewerkt, hun vrouw is al die tijd vooral
naarstig op reis geweest of gaan shop-
pen. Ze nemen het niet dat ze hun ex
moeten ‘uitbetalen met hun zuur ver-
diende centen’. Juridische onzin. Als ze
in gemeenschap van goederen leven, zijn
ze verplicht de pot in twee te verdelen.»

Hoe zwaar woog je duurste  echt -
scheiding?
«Ik heb er hier toch al een gehad met een
vermogen van 500 miljoen euro — de
helft van Tiger Woods, red. Het huwelijk
was op, maar uiteindelijk hebben ze
 beslist om niét te scheiden. Ze hebben
wel een scheiding van goederen gere-
geld. Verstandig. Geen gedoe, waardoor
het imperium uiteen zou vallen.»
«Sommigen plegen wél kamikaze, door
maar niet tot een regeling te wíllen
 komen. Ze houden voet bij stuk en laten
hun bedrijf stranden en verliezen mil-
joenen. Liever dat dan iets te moeten toe-
geven aan hun ex. Geen lievemoederen
aan. Ik geloof ook niet dat ex’en nog ver-
der professioneel kunnen samenwer-
ken. Ze hebben elkaar te veel pijn gedaan
en het vertrouwen is zodanig geschon-
den dat de privécrisis ook afstraalt op
hun gezamenlijke zakenleven. In al die
jaren ken ik maar één gescheiden kop-
pel bij wie dat wel gelukt is.»
«Sommige vrouwen die willen scheiden,

weten ook niet hoe rijk hun man is.
Ze krijgen bijvoorbeeld 

4 miljoen euro en zijn
daar content mee,
maar in werkelijkheid
is dat maar een fractie
van waar ze recht op
hebben. Als het goed

gaat, zijn vrouwen doorgaans niet geïn-
teresseerd in financiën. Ze spenderen
het geld dat ze nodig hebben. Zonder
zich veel vragen te stellen. Veel vrouwen
van zakenmannen ondertekenen in de
loop der jaren ook papieren zonder te
weten wat erop staat. Als we hier dan op
Graydon — database met handelsinfor-
matie, red. — de naam van hun man in-
tikken en zien waar hij overal aandeel-
houder is, dan vallen ze vaak uit de lucht.
Ze werden dom gehouden, maar waren
zelf ook niet erg geïnteresseerd in het
 zakenleven. Dat is eigenlijk jammer.»

Worden er tijdens echtscheidingen ook
zwarte vermogens uitgespeeld?
«Ja. Soms komen hier vrouwen binnen
met een zwarte boekhouding waarvan
ik van mijn stoel val. Nu is het wat afge-
nomen, maar vroeger was het vermogen
— meestal bij zogenaamde kleine zelf-
standigen zoals kappers, bakkers, lood-
gieters en slagers — tot 60 procent zwart.
Dan verwacht die vrouw dat je ’ns naar
haar man belt. Om iets uit de brand te
slepen. Ik doe niet mee aan chantage,
maar die zwarte boekhouding kan wel
dienen om die man te laten betalen wat
hij moét betalen.»

Overdrijven sommige vrouwen niet
een beetje in hun hebzucht?
«Sommige vrouwen willen rijk  voort -
leven zonder te moeten werken, maar ze
willen meestal niet het onderste uit de
kan. Vrouwen zijn minder hebberig dan
mannen. Vroeger was de rechtspraak
ook anders. Als vrouw kon je onder-
houdsgeld eisen waarmee je na een
echtscheiding dezelfde levensstandaard

levenslang kon voortzetten. Nu kent de
rechter een bedrag toe dat ‘noodzakelijk’
is om op een behoorlijke wijze te leven.
Dat recht op onderhoudsgeld is ook be-
perkt in de tijd: je krijgt het evenveel ja-
ren als de duur van je huwelijk. Mannen
zijn wel milder geworden tegenover
ex’en. Vroeger scheidden ze en het kon
hen niets schelen dat hun vrouw hun
 villa en haar Porsche moest inruilen voor
een rijhuisje en een roestend autootje.
Nu staat dat niet meer, vooral voor de
kinderen.»

Geven mannen, in een vlaag van
 verliefdheid op een andere, niet te veel
toe aan hun ex?
«Soms wel. Ze voelen zich schuldig om-
dat ze hun gezin en hun kinderen in de
steek laten en willen zo vlug mogelijk bij
hun nieuw lief zijn. Dat schuldgevoel is
evenwel ‘een ziekte’ waarvan ze na zes
weken genezen zijn. In die gevallen
 probeer ik de echtscheiding dus zo vlug
mogelijk te regelen, want de wind zit
goed voor de vrouw die ik dan bijsta.»

Wat is het stomste dat een zakenman
kan doen in zijn liefdesleven?
«Een affaire beginnen met een mede-
werkster. Die weet meestal wél hoe de
vork aan de steel zit op zakelijk vlak, hoe-
veel geld er in het spel is én kent zijn
zwakke plekken. Zo ken ik een secreta-
resse die van een zakenman plots
500.000 euro gekregen had. ‘Hij had me
al een paar maanden niet meer betaald’,
zei ze. Er zijn medewerksters die hun
 bazen pluimen. Carrément.»

Hoe lopen overspelige mannen tegen
de lamp?
«Door sms’jes, gechat en e-mails. Je wil
niet weten wat ze allemaal via digitaal
verkeer naar hun liefjes sturen. Dom, erg
onvoorzichtig. Die berichten kunnen
ook als bewijzen worden gebruikt in
echtscheidingen. Overspel is geen mis-
drijf meer, maar het is wel nog steeds 
een zware fout die een reden is om te
 scheiden.»

Hoeveel mensen zijn er gelukkig
 gescheiden?
«8 op de 10 hebben er spijt van. Vooral
mannen beklagen het zich. Hun tweede
vrouw is meestal een kopie van de eerste.
Eigenlijk scheidden ze van de vrouw van
hun leven, maar er is geen weg terug
meer omdat er zoveel gezegd werd.

Soms zie ik het op mijn kantoor dat men-
sen eigenlijk niet moeten scheiden, maar
ik moet ze toch uit elkaar trekken omdat
ze anders op elkaars gezicht zouden
slaan. Als er nog een beetje ‘ruimte’ is,
durf ik hen wel naar een relatiethera-
peut te sturen. Ik zeg ook altijd mijn
 gedacht: ‘Man, of vrouw, die verliefdheid
op een ander zal overgaan. Het is niet
meer dan een reactie in de onderbuik.
Weet je wel wat je op het spel zet?’»
«En dan zwijg ik nog over de ellende met
de kinderen. In nieuw samengestelde
gezinnen, zeker in de zakenwereld, loopt
het soms grondig fout. Co-ouderschap,
waarbij ex’en afwisselend een week voor
de kinderen zorgen, is een slechte rege-
ling. De kinderen hebben geen echt nest
meer. Vooral pubers hebben een afkeer
van die eindeloze verhuizingen. Bij rijke
mensen worden kinderen ook vaak om-
gekocht dat het geen grenzen meer kent.
Een zorgelijke tendens. Daarom probe-
ren we bij echtscheidingen het aantal
jaarlijkse reizen, cadeaus en sinterklaas-
feesten te limiteren en op papier te zet-
ten. Anders worden de kinderen zo ver-
wend dat ze onmogelijke volwassenen
zullen worden.»

Hoeveel kost een gemiddelde echt-
scheiding?
«Een echtscheiding voor de rechtbank,
met vereffening en verdeling van de goe-
deren, moet je met 5.000 euro kunnen
betalen. Sommige advocaten vragen
misschien wel ‘een procentje’, maar ik
doe dat niet. Wij mogen zeker niet
 volgens het Amerikaanse advocaten -
systeem ‘no cure no pay’ (geen oplossing,
geen betaling) werken. Dergelijke deals
zijn in ons land verboden.»

Wat is het verschil tussen man en
vrouw bij een echtscheiding?
«Vrouwen worden niet moe van hun ex
te kwellen. Bij sommigen is het zo erg dat
ze in een zwart gat vallen als de echt-
scheiding eindelijk geregeld is. Ze zijn
hun dagvullende bezigheid, ruzie -
maken, plots kwijt. Mannen zijn minder
rancuneus. In het begin zagen ze wat
over het geld, maar daarna houden ze
zich aan de afspraken. Mannen kunnen
de bladzijde beter omdraaien.»

JOSÉ MASSCHELIN

Zakenmannen doen vaak
erg moeilijk. Ze hebben

jarenlang hard gewerkt
en nemen het niet 

dat ze hun ex moeten
uitbetalen met hun

zuurverdiende centen
Marijke Vandelanotte

T
Ook Vlaamse
scheidingen
kosten soms
vele miljoenen

KORTRIJKSE ADVOCATE BEHANDELT ZAKEN ALS DIE VAN TIGER WOODS
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Vrouwen worden
niet moe van 

hun ex te kwellen.
Mannen zijn niet

zo rancuneus.
Eerst zagen ze

wat over het geld,
maar ze houden

zich aan 
de afspraken
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