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gouverneur Cathy Berx, Vlaams mi-
nister van Cultuur Sven Gatz (Open 
Vld) en Patrick Van Roosendael, de 
Antwerpse stadsgids in New York.

Huisvrouw
De ‘ice bucket challenge’ ontstond 

op 16 juli. Toen was de Amerikaan-
se huisvrouw Jeanette Senerchia de 
eerste die een emmer met water en 
ijsblokjes over zichzelf uitgoot en drie 
mensen uitdaagde om hetzelfde te 
doen. Via Facebook kwam het terecht 
bij Pete Frates, een ex-baseballspeler 
en zelf ALS-patiënt. Via hem verover-

de het de wereld. Bijzonder toepas-
selijk, want ALS kreeg voor het eerst 
algemene bekendheid door een an-
dere honkballer. In 1941 overleed 
Lou Gehrig van de New York Yan-
kees op zijn 37ste aan de gevolgen 
van ALS. Daarom wordt de ziekte er 
tot op heden nog vaak Lou Gehrig’s 
Disease genoemd.

“Wij hebben het in België in gang 
gezet”, zegt Danny Reviers van de 
ALS-liga, zelf ook patiënt. “In Ame-
rika was de ziekte al zeer bekend 
dankzij Lou Gehrig. Hier moest de 
ziekte eigenlijk nog bekend worden, 

terwijl het in de VS vooral een kwes-
tie was van fondsen werven.”

Hoewel het vooral om bekendheid 
te doen is, plukken ALS-verenigin-
gen ook hier financieel de vruch-
ten van de rage. In de VS alleen al 
zou het gaan om 16 miljoen dollar  
(12 miljoen euro) in ruim een maand 
tijd. Ook in België is een piek te mer-
ken, weet de ALS Liga. “Hoe dat 
komt, weet ik niet. Ik denk dat het 
geld automatisch binnenkomt als 
iets zodanig veel succes heeft”, zegt 
Reviers. “We krijgen veel meer giften 
binnen dan anders. Hoeveel precies, 

dat weet ik niet. Dat zal worden be-
rekend en te gepasten tijde openbaar 
worden gemaakt.”

Volgens socioloog en social me-
dia-expert Ben Caudron ligt er een 
gezonde dosis groepsdruk aan de 
basis van de plotse piek in donaties. 
“Een vreemdeling op straat die geld 
vraagt, kun je afschepen. Maar wie 
wil er nu bij zijn vrienden te boek 
staan als gierigaard, of erger nog: 
als lafaard? Niet meedoen is dus 
geen optie.”
SACHA VAN WIELE, DENNIS VANSANT

www.alsliga.be

Ice bucket challenge

Burgemeester 
gaat uitdaging 
aan en doneert 
aan ALS Liga

Antwerps burgemeester 
en N-VA-voorzitter 
Bart De Wever is de 
uitdaging van de 

ijswateremmer aangegaan. 
Hij geeft 100 euro aan de ALS 
Liga. Ook schepen van Cultuur 
Philip Heylen (CD&V) deed zijn 
duit in het zakje en liet zich 
doorweken bovenop het MAS.

Koude douche voor De Wever

Een nat pak voor Antwerps burgemeester Bart De Wever...

Van op de eerste verdieping van 
het stadhuis kieperde onder meer 
De Wevers chauffeur een emmer 
water over zijn baas die beneden 
stond. De Wever was uitgedaagd 
door Alain Verspecht van de vereni-
ging Een Hart voor ALS, zelf ook een 
patiënt. Ook komiek Urbanus wens-
te De Wever een koude douche toe. 
“Zo komt hij ook nog eens in de ga-
zet”, grapte hij.

De Antwerpse burgervader daagt 
nu zelf de drie N-VA-fractieleiders 
Matthias Diependaele, Annick De 
Ridder en Jan Jambon uit. De We-
ver had een duidelijke boodschap 
voor de parlementsleden die lachen 
met de stunt van hun voorzitter. “De 
parlementsleden zullen wel lachen, 
maar ze kunnen zich nu aan iets ver-
wachten”, zegt De Wever. Dat hij er 
zich misschien niet populair mee 
maakt bij zijn fractieleiders stoort 
hem niet. “De verkiezingen zijn toch 
voorbij”, reageert hij gevat. Mis-
schien wel opmerkelijk is dat hij niet 
Laurette Onkelinx (PS) of Benoit Lut-
gen (cdH) nomineerde. “Die kregen 
al genoeg koude douches van mij.”

Antwerps cultuurschepen Philip 
Heylen (CD&V) ging de uitdaging 
aan op het dak van het Museum aan 
de Stroom. Zijn uitdager was stads-
gids Carolien Krijnen, die meteen 
ook de emmer vast had. Heylen no-
mineerde partijgenote en Antwerps 

Maximaal twee uur zonder stroom
Als we deze winter met een 
acuut stroomtekort zouden 
komen te zitten, zouden meer 
dan de helft van de gemeenten 
in onze provincie weleens 
geen elektriciteit meer 
kunnen krijgen. Wel zeker niet 
allemaal tegelijk, en met zo 
min mogelijk hinder.

Wanneer er een stroomtekort is in 
onze provincie, treedt er een drie-
stappenplan in werking om een nati-
onale ‘black-out’ (stroomuitval, red.) 
te vermijden. Ten eerste zal men u 
simpelweg aansporen om wat zuini-
ger om te springen met uw elektrici-
teit. Wanneer dat niet zou volstaan, 
treedt de tweede stap in werking. 
Dat is het structureel besparen van 
energie, zoals het uitschakelen van 
de wegverlichting. Als derde en laat-
ste stap zou dan de definitieve afkop-
peling in werking kunnen treden.

De provincies zullen pas in die cru-
ciale fase een sleutelrol krijgen. Zo 
moeten zij bijvoorbeeld de zieken-

... en voor schepen van Cultuur Philip Heylen. FOTO’S WALTER SAENEN

Formateursnota voorziet in oplossing 
voor Arco-coöperanten 

Formateurs Kris Peeters (CD&V) 
en Charles Michel (MR) hebben in 
hun formateursnota een oplossing 
voor de zowat 800.000 gedupeerde 
Arco-coöperanten. Dat meldt de VRT 
en wordt bevestigd in de entourage 
van de formateurs. Details zijn niet 
bekend. Peeters en Michel hebben 
hun nota woensdagavond laten af-
leveren bij N-VA, CD&V, Open Vld en 
MR. In formateurskringen valt te ho-
ren dat elke partij voorlopig slechts 

één papieren kopie in handen kreeg, 
in een poging lekken te vermijden. 
Woensdagavond, enige tijd na het 
overmaken van de nota, raakte toch 
bekend dat de finale nota ook een 
oplossing bevat voor de coöperan-
ten van Arco, het financiële vehikel 
van het voormalige ACW (nu bewe-
ging.net). Die is nodig nadat de Euro-
pese Commissie de staatswaarborg 
voor de coöperanten begin juli als  
“illegale staatssteun” bestempelde. B

Russisch importverbod kan ons land 
drieduizend jobs kosten

Het Russisch importverbod op 
West-Europese landbouwproduc-
ten zou in ons land drieduizend jobs 
kunnen kosten. Dat blijkt uit een stu-
die van ING, die De Standaard kon 
inkijken. In totaal zou de boycot op 
onder meer peren en varkensvlees 
voor een put van 165 miljoen euro 
kunnen zorgen, wat overeenstemt 
met drieduizend banen. In heel Eu-

ropa staan 130.000 jobs op de hel-
ling, met Polen als zwaarste verliezer 
met 23.000 banen. Ook Duitsland en 
de Baltische staten zouden ernstig te 
lijden kunnen hebben onder het in-
voerverbod. Als Rusland de boycot 
nog zou uitbreiden, zouden er in heel 
Europa maar liefst 1,9 miljoen jobs 
op de tocht staan, waarvan 28.000 
in België. DEVA

huizen op hun grondgebied verwit-
tigen om de noodgeneratoren aan te 
zetten, of ook simpelweg de inwo-
ners om nog een laatste keer hun gsm 
op te laden voor het licht een paar 
uur lang uit gaat.

“Je gemeente wordt telkens in een 
tijdzone van maximaal een tweetal 
uur geplaatst”, zegt Koen Van den 
Heuvel (CD&V), burgemeester van 
Puurs. “Alle gemeentes van de re-
gio Rupel vallen sowieso onder het 
afschakelingsplan, maar zo krijgen 
wij tenminste de garantie dat we zo 

kort mogelijk zonder stroom komen 
te zitten, moest het daartoe komen.”

Die noodprocedures bestaan al 
langer dan vandaag. “De informatie 
die we in juli aan de burgemeesters 
en gouverneurs hebben verstrekt, 
dateert van ongeveer twee jaar ge-
leden”, zegt Peter Mertens van het 
Crisiscentrum van Binnenlandse Za-
ken in Brussel. “De kopzorgen rond 
de kerncentrales hebben de vraag 
naar een concreet noodplan een 
stuk dringender gemaakt. Daarom 
heeft Limburgs gouverneur Her-
man Reynders ervoor gekozen om 
zijn burgemeesters nu al bij elkaar te 
roepen. Hij gebruikte daarvoor niet 
de actuele informatie die wij pas aan 
het einde van de maand zullen ver-
strekken.”

Het Antwerpse provinciebestuur 
wacht tot volgende week om de bur-
gervaders in te lichten. “Op 27 au-
gustus zullen we daarvoor samenzit-
ten met de gemeenten”, zegt gouver-
neur Cathy Berx. 
DEVA/FOTO GVA
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Tragisch

Verschrikkelijke beslissing voor  
ouders van hartpatiëntje Noah  
na zware hersenbloedingen

De ouders van 
hartpatiëntje Noah De 
Schepper (4) stonden 
gisteravond voor de 

zwaarste beslissing van hun 
leven. Het nieuwe hartje van 
hun zoontje werkte eindelijk 
volledig zelfstandig. Maar 
plotse hersenbloedingen na 
een urenlange operatie hebben 
zijn hersenen enorm zwaar 
beschadigd. “We moeten hem 
wellicht laten gaan.”

“Zijn hartje werkt 
perfect, maar zijn 
hersenen zijn té 
zwaar beschadigd”

Noah De Schepper met zijn ouders Anja en Frank.# FOTO TOM PALMAERS

Een mirakel. Dat moest er volgens 
Frank De Schepper, de vader van 
Noah, nog gebeuren opdat de druk 
in zijn hersenen drastisch zou dalen. 
“Maar eigenlijk is dat amper nog mo-
gelijk”, zegt hij, met stille stem. 

Het was 21.45u woensdagavond 
wanneer papa Frank en mama Anja 
voor de ziekenhuiskamer van hun 
zoontje Noah stonden. Aan het 
wachten tot ze hem eindelijk moch-
ten zien na een urenlange operatie. 
“Het valt niet te geloven”, zegt Frank. 
“Het nieuwe hartje van Noah doet 
eindelijk wat het moet doen. Zijn 
donorhartje, dat eigenlijk pas don-

derdag definitief losgekoppeld zou 
worden van de hart-longmachine, 
werkt volledig zelfstandig. ‘Einde-
lijk’, zou je denken. Maar het nood-
lot wil dat Noahs hersenen nu plots 
té zwaar beschadigd zijn na enkele 
nieuwe hersenbloedingen. De druk 
in zijn hersenen is te hoog. Als die 
de komende uren niet afneemt, dan 
kunnen we haast niet anders meer 
dan hem te moeten laten gaan. Maar 
dit is zo’n moeilijke beslissing waar 
Anja en ik nu voor staan.”

Loskoppelen hart-longmachine
De kleine Noah voert al vier jaar 

een verbeten strijd om een mens-
waardig bestaan. Bij zijn geboorte 
werd een hartafwijking ontdekt. 
Artsen konden hem twee keer nipt 
redden toen zijn hartje het plots 
begaf. De enige oplossing was een 
harttransplantatie. (zie kader) Be-
gin deze maand werd eindelijk een 
geschikte donor voor de knul gevon-
den. Maar het was de voorbije weken 
bang afwachten of het nieuwe hartje 
hem zou redden, omdat zijn lichaam 
er niet helemaal goed op reageerde. 

Al zag het er gisterochtend alle-

maal heel hoopvol uit. Het nieuwe 
hartje van Noah klopte al voor 75 
procent zelfstandig. Frank en Anja 
lieten op hun Facebookpagina, die 
intussen al door meer dan 18.000 
mensen op de voet gevolgd wordt, 
weten dat de artsen daarom van plan 
waren om het jongetje vandaag, don-
derdag, los te koppelen van de hart-
longmachine. “Nét op het moment 
dat wij zoveel goede hoop kregen 
voor onze jongen, kregen we slecht 
nieuws van de artsen. Noah kreeg 
een eerste hersenbloeding. Meteen 
werd een team van cardiologen en 
neurochirurgen opgetrommeld om 
hem zo snel mogelijk te opereren.”

Die urenlange operatie eindigde 
gisteravond met succes. Maar toen 
de verpleegsters hem terugbrachten 
naar zijn ziekenhuiskamer volgden 
dus enkele nieuwe hersenbloedin-
gen. “Opereren is nu volgens de dok-
ters geen optie meer’, zegt Frank. 
“Dus rest er ons nog die ongelooflijke 
zware beslissing. Ons hart is volledig 
gebroken van verdriet.”

MARC KLIFMAN

Niet langer hartfalen, maar 
wel kanker is in België 
voor mannen de grootste 
doodsoorzaak. “Ondanks het 
succes van preventiecampagnes 
mogen we niet op onze 
lauweren rusten, maar 
moeten we blijven inzetten 
op preventie rond roken en 
overgewicht”, zegt cardioloog 
Marc Claeys (UZA).

België scoort met 30 procent min-
der overlijdens in tien jaar opvallend 
goed. “Een mooi resultaat, maar niet 
echt verrassend”, zegt de Antwerp-
se cardioloog Marc Claeys. “Deze 
trend tekent zich de jongste twintig 
jaar steeds duidelijker af. Deze mooie 
resultaten zijn op de eerste plaats te 
verklaren door de vele preventie-
campagnes rond onder meer roken, 
gezonde voeding en meer bewegen.”

De kans op hartaandoeningen is 
ook flink verminderd door de be-
schikbaarheid van betere bloedver-
dunners, cholesterol- en bloeddruk-
verlagers. “Die medicijnen worden 
sinds eind jaren 90 bovendien voor 
alle patiënten terugbetaald, en dus 
niet alleen voor de grootste risicopa-
tiënten”, vervolgt cardioloog Claeys. 

“Mensen zijn de jongste jaren ook 
bewuster met hun gezondheid bezig 
en stappen daarom sneller naar de 
dokter als ze bijvoorbeeld pijn in hun 
borst voelen.”

Het aantal overlijdens is ook fors 
gedaald omdat hartaandoeningen 
steeds effeciënter worden behan-
deld. “De technieken zijn verfijnd, en 
ook de aanpak is verbeterd. Bij een 
acuut infarct zal men nu veel sneller 
de juiste therapie aanwenden. Toe-
passingen zoals ballondilatatie, het 
plaatsen van een stent of een over-
brugging zijn in de jaren 90 in Bel-
gië opgezet en de jongste vijftien jaar 
verder en beter toegepast. Gevolg is 
dat patiënten veel minder snel een 
tweede hartinfarct meemaken.”

Dat kanker nu de belangrijkste 

doodsoorzaak bij Belgische mannen 
is, heeft volgens professor Claeys te 
maken met de hogere levensver-
wachting van mannen. “Omdat ze 
minder snel overlijden door hartaan-
doeningen hebben ze meer kans om 
tumoren te ontwikkelen.” 

Professor Filip Lardon, dienst-
hoofd Kankeronderzoek aan de 
Universiteit Antwerpen, bevestigt 
dat, maar relativeert ook. “Het heeft 
niet zozeer te maken met een gebrek 
aan preventie. De effecten zijn min-
der zichtbaar omdat we ongeveer 
50 tot 60 procent van de kankers 
simpelweg niet kúnnen vermijden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan pancreas-
kanker, waarvan het aantal gevallen 
nog blijft stijgen en we nog altijd niet 
weten waar de oorzaak precies ligt.” 

“Ook algemeen blijft het aantal kan-
kerpatiënten in stijgende lijn – on-
geveer 60.000 nieuwe gevallen per 
jaar – maar ik vermoed dat het verder 
inzetten op de snelle opsporing van 
kanker de komende jaren het aantal 
kankerdoden zal doen dalen.”

Cardioloog Marc Claeys bena-
drukt tot slot het belang van een 
blijvende inzet op preventie. “Men-
sen zijn gemakkelijk te overhalen om 
een medicijn te nemen, zoals tegen 
hoge bloeddruk of cholesterol. Het is 
veel moeilijker mensen te overtuigen 
iets aan hun levensstijl te verande-
ren. Het aantal mensen met overge-
wicht blijft stijgen, en laat obesitas 
en diabetes grote risicofactoren zijn 
om hartaandoeningen te ontwikke-
len.” KVH

“Campagnes rond roken en voeding renderen”
UZA-cardioloog Marc Claeys:

Volgens de re-
centste uitga-
ve van  Europe-
an Heart Journal 
overlijden in heel 
Europa minder 
mensen aan hart- 
en vaatziekten. 

2010: Noah wordt geboren met een hartafwijking. Zijn longslag-
ader en aorta zijn omgewisseld en hij mist een longklep. 
Het jongetje moet drie operaties ondergaan. Maar daarbij 
krijgt hij een hartstilstand. De dokters slagen er toch in om 
hem te redden. 

2012: Noah wordt geopereerd aan zijn longklep. De dokters mer-
ken een verenging in zijn aorta op, waardoor zijn hartje op-
nieuw niet goed zelfstandig kan kloppen. Daarom wordt 
een pacemaker geplaatst.

2013: De artsen stellen in november vast dat Noah hartinsuffi-
ciëntie heeft. De linkerkant van zijn hartje wordt steeds gro-
ter en het werkt nog maar voor 20 procent. Door de pace-
maker aan te passen hopen de dokters het probleem op te 
lossen. Maar opnieuw krijgt de jongen een hartstilstand. Hij 
kan gered worden, maar de enige uitweg vanaf dan is een 
harttransplantatie. Voor Noah is het daarna wachten op een 
donorhartje. Hij wordt overgebracht naar een gespeciali-
seerd ziekenhuis in het Duitse Giessen. Daar krijgt hij een 
kunsthart in afwachting van een donor. 

2014: In juni is er eindelijk goed nieuws voor Noah en zijn ouders: 
er is een donorhart gevonden. Het hartje blijkt net iets te 
groot. Voor Cindy, het kamergenootje van Noah, past het 
hart wel. Op 4 augustus wordt toch een donorhart gevon-
den voor Noah en de harttransplantatie kan plaatsvinden. 
Alleen wordt het hart al snel afgestoten. Na 15 minuten valt 
het weer stil. Gevolg van de zware harttransplantatie is dat 
een deel van Noahs hersenen blijvend beschadigd zijn. MKM

Vier jaar lang gestreden om gezond hartje


