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Kris Kras
Evennogdekorte telexberichten ende faits divers vanhet
afgelopenweekendoverlopen.

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zaterdagochtend samenhetALS-laboratorium
vande Leuvenseuniversiteit bezocht. DaarnagootVlaams
minister-presidentGeert Bourgeois inhet kader vande Ice Bucket
Challenge een emmer ijskoudwater over het hoofd vande
gillende viceminister-president enminister vanOnderwijsHilde
Crevits, waarnadie ophaar beurt een emmer ijswater over het
hoofd vande stoïcijnseVlaamseminister-presidentGeert
Bourgeois goot. Daarna trokkenbeidennaar de kleedkamer en
droge kleren aan.

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zaterdagmiddag samendenieuwe school in
Ruddervoorde ingehuldigd. Beide excellenties, die uit
besparingenmetdezelfde autowarengekomen, prezende inzet
vanhet bestuurscomité, onderhielden zichminzaammet
personeel en leerlingen, en stakengoedgemutst een vorkjemee.

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zaterdagnamiddag sameneenbezoekgebracht
aanhet jaarfeest vandeboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan in
Woesten (Vleteren). Beide excellenties namenookdeel aanhet
plaatselijke ritueel: ze dronken eenbierpul van twee en eenhalve
liter ad fundum leeg, enpoogdendaarnametpijl enboog een
net opgelaten vlucht kolganzen tedoorzeven.

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zaterdagavond samendeplechtige
eucharistieviering ter herdenking vandeEersteWereldoorlog
bijgewoond inde Sint-Maartenskathedraal van Ieper. Daarna
legden ze sameneen vredeskransneer aandeMenenpoort, en
dokendan samende ingangsbuurt uit endeuitgangsbuurt in.

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zondag indeochtend samendeelgenomenaan
de fietshappening vanhetGordelfestival. Na afloop verklaarde
viceminister-presidentCrevits schertsend: ‘Wearehere in the
Flemish randandyou see: the label is yellowandblack. So I have
myyellowT-shirt andblack jacket, andmyminister-president
has alsohis yellowhemdandblackplastron.’

Vlaamsminister-presidentGeert Bourgeois (N-VA) en
viceminister-president enminister vanOnderwijsHildeCrevits
(CD&V)hebben zondag inde vroegenamiddag samen
deelgenomenaandehalvemarathon vanKessel, in de late
namiddag aandehalvemarathon in Lo, en inde vroege avond
aande volledigemarathon vanKessel-lo.

In Puurs hebbenbrandweer enhulpdiensten zondagavondop
het nippertje een rampvoorkomen. ‘Tweeminuten later’, aldus
de controleur vandegasmaatschappij, ‘endehele buurt lagplat.
Zehaddenhier eenbedrijventerrein kunnenbeginnen.’
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SELECT

DAPHNE

DEMUNT, 20 UUR

Je kan deze week niet om de Duitse

componist Richard Strauss heen. Van-

avond gaat in De Munt ‘Daphne’ in pre-

mière, vrijdag bij Opera Vlaanderen ‘Elek-

tra’.

‘Daphne’ is, net zoals ‘Elektra’ overigens,

gebaseerd op een Grieks mythologisch

verhaal. Daphne is een jonge vrouw die

het hof wordt gemaakt door Leukippos.

Hij wil met het meisje naar het Dionysos-

feest, maar ze wijst hem af. De god Apol-

lo verschijnt ten tonele, doodt Leukippos,

maar wordt ook door Daphne afgewezen.

Het meisje heeft geen zin meer in het le-

ven en verandert in een laurierboom.

Het verhaal mag dan wat oubollig lijken,

de muziek is dat zeker niet. Strauss werk-

te lang aan de opera, die in première ging

in 1938. De ontstaansgeschiedenis was

moeilijk. Strauss’ vaste librettoschrijver

Hugo von Hofmannsthal was in 1929

overleden. De componist wilde samen-

werken met Stefan Zweig, maar dat werd

hem onmogelijk gemaakt door de nazi’s.

Zweig was een jood. Strauss moest het

dan maar stellen met Joseph Gregor

maar die was voor de componist geen

partij. Keer op keer stuurde Strauss het li-

bretto terug omdat het niet voldeed aan

zijn verwachtingen. Strauss’ koppigheid

kwam het werk gelukkig wel ten goede.

Het is zonder twijfel een van zijn fijnste

en mooiste opera’s.

De regie in Brussel is in handen van Guy

Joosten. Het orkest wordt geleid door

Lothar Koenigs.

www.demunt.be

Televisie
JAMBERS IN DE POLITIEK:

DE LANGSTE DAG

VTM, 21.40 UUR

Paul Jambers volgde N-VA-voorzitter

Bart De Wever op 25 mei een hele verkie-

zingsdag lang. De reportage ‘De langste

dag’ begint ’s middags op de Antwerpse

Grote Markt, waar DeWever en zijn con-

current Kris Peeters voor tientallen ca-

mera’s samen een glas drinken. Vervol-

gens gaat het richting N-VA-hoofdkwar-

tier, waar DeWever samenmet andere

kopstukken het binnenkomen van de re-

sultaten volgt. ’s Nachts rijdt de voorzit-

ter naar huis, samenmet zijn vrouw Veer-

le. De verkiezingsavond eindigt met de

boodschap dat DeWever thuis nog de

vuilniszakken moet buitenzetten. ‘Sic

transit gloria mundi’ (zo vergaat de we-

reldse roem), besluit De Wever zijn lang-

ste dag.

2DOC: ONCE I DREAMT OF LIFE

NPO2, 23.00 UUR

Finse documentaire (2014) over hoe om

te gaan met zelfmoord. In Finland, het

land met het hoogste zelfmoordcijfer, on-

derzoeken de regisseurs Sini Liimatainen

en Jukka Kärkkäinen vanuit verschillende

perspectieven het fenomeen zelfdoding.

De documentaire oordeelt of romanti-

seert niet. De verhalen gaan over pijn,

verdriet en schuldgevoel, maar laten

vooral ook zien hoe de betrokkenen het

verleden een plek geven en hun leven

weer oppakken.

Birgit Remmert en Iain Paterson in ‘Daphne’. © DEMUNT/KARL UNDMONIKA FORSTER
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DeeerstekoopzondaginAntwerpenwaseengrootsucces.Dewinkeliers
sprekenvaneendruktezoalsop ‘eengoedeweekdag’. 75procentvande
winkelswasopen,waarmeedebereidheidvandewinkeliersommeete
doen groterwas dan verwacht. © PHOTO NEWS

KOOPZONDAG

Pascal Smet, de nieuwe Brusselse
ministervanMobiliteit, kondigtaan
dat de Brusselse inspectiediensten
deze week hun controles op de al-
ternatieve taxidienst Uber hervat-
ten. De vorige controle liep van
maart totmei. Daarbij werdender-
tien voertuigen en vier gsm’s in be-
slag genomen.
Toch is de nieuwe controle vol-

gens deminister geen oorlogsver-
klaring. De komendemaandenwil
hij overleggenmetUber ende taxi-
bedrijven om een nieuwe regel-
geving uit tewerken.

Brussel voertweer
inspecties inop
taxidienstUber

TAXISECTOR

Spotify is begonnen met de uitrol
van reclamevideo’s in de gratis ver-
sievandemuziekdienst.Naastkorte
video’s indedesktopversie vanSpo-
tify zijn er ook reclamefilmpjes te
zien in de mobiele versie van de
Zweedsemuziekdienst.Opmobiele
platforms krijgen gebruikers recla-
mevrije luistertijd in ruil voor het
bekijkenvandevideo’s.Ondermeer
Coca-Cola en McDonald’s gaan
reclameboodschappen uitzenden.
De nieuwe manier van adverteren
moet Spotify een nieuwe geld-
stroomopleveren.

Spotify stuurt
reclamevideo’s
naarwienietbetaalt

MUZIEKSTREAMING

Twitterontwikkelt
e-commerceplan
met ‘koopknop’

SOCIAAL NETWERKWANBETALINGEN

8,9%
Het aantal ‘grove’ wanbetalin-

gen’, facturen die 90 dagen na

vervaldatum nog openstaan, is

bij de bedrijven in de eerste

jaarhelft gedaald naar 8,9 pro-

cent. In 2011 was dat nog

14,3 procent. Het handelsinfor-

matiekantoor Graydon ziet daar

een hoopvol signaal in. Bijna

twee op de drie facturen

worden tijdig betaald (64,8%).

Twitter heeft de ‘buy-button’ geïn-
troduceerd. Daarmee kun je direct
vanuit tweets producten bestellen,
zonder Twitter te verlaten. In eerste
instantie is de koopknop alleen te
zienvooreenkleindeelvandeAme-
rikaanseTwitter-gebruikers.Hetbe-
drijf laatwetendeverdereuitrolge-
faseerduit tevoeren.Onderanderen
artiestenals EminemenPharrell en
winkelketens als Home Depot en
Burberrymaken inmiddelsgebruik
van de buy-button. Twitter wil op
termijnmeer inkomsten halen uit
e-commerce.

Kankermedicijnenkelvoorrijken

SAAR SINNAEVE

B
ayer speelt de strijd om zijn
kankermedicijn Nexavar hard
in India.DeDuitse farmagigant
heeft zopas beroep aangete-
kend tegen een goedkeuring
van India omNexavar te laten

namaken. De Indiase overheid heeft Natco,
een Indiase farmaproducent, de toestem-
ming gegeven om Nexavar goedkoper te
produceren. Bayer brengtNexavar in India
op demarkt voor 67.000 dollar per jaar én
per patiënt, waardoor het voor de meeste
Indiërs onbetaalbaar is. Natcowil het kan-
kergeneesmiddelopdemarktbrengenvoor
177 dollar.
De Indiase overheid stemde daarmee in

enpast zovoorheteerst eenwet toewaarbij
Indiase bedrijven vrijblijvend medicijnen
kunnennamakenvanconcurrenten, alsdie
relevant zijn voor de Indiase bevolking. Op
een conferentie in Londen noemdeMarijn
Dekkers, de CEO van Bayer, dat ‘diefstal’,
meldt de krantDe Telegraaf.
Dekkers vindt het niet kunnendat India

het geneesmiddel zomaar gaat kopiëren.
‘Gaat dat gevolgen hebben voor ons be-
drijfsmodel?Nee,want latenweeerlijk zijn,
wehebbenditproductnietontwikkeldvoor
de Indiase markt. We hebben dit product
ontwikkeld voorwestersepatiëntendiehet
zich kunnen veroorloven’, steldeDekkers
De uitspraak van Dekkers zet kwaad

bloedbijngo’szoalsArtsenzonderGrenzen,
die ervoor ijveren gezondheidszorg bij zo
veelmogelijkmensen te brengen. ‘Dekkers
staat voor alleswatmis ismet de farmaceu-
tische industrie’, lietAzGoptekenen.Deuit-
spraak van de Bayer-topman dateert trou-
wens al van december, maar werd nu pas
door Businessweek aande kaak gesteld.
Gisteren reageerde Bayer alsnog. ‘Dek-

kers gaf op de conferentie zijn visie op de
problemenmetNexavar in India. Indat land
werdeen licentie toegekendaaneenprodu-
cent van generischemiddelen omNexavar
te produceren niettegenstaande Bayer het
patent voor dit middel heeft. De CEO van
Bayerheeftdaaroverzijnongenoegengeuit.
Hij betreurt dat zijn uitspraak anders geïn-
terpreteerd werd dan ze bedoeld was’, liet
woordvoerster CarmenVroonenweten.

Kosten
Farmabedrijven voeren vaak tien à twintig
jaar langonderzoeknaareengeneesmiddel
voor ze het op demarkt kunnen brengen.
Dat jarenlange onderzoekhoudt hoge kos-
ten in. In de eerste verkoopjaren is een ge-

neesmiddeldanookduur,omdatde farma-
bedrijven uit de kostenwillen komen.Wel-
licht daarom stelde Bayer-CEODekkers dat
Nexavar vooral voor westerse patiënten
werdontwikkeld. InhetWestenkunnenpa-
tiënten hun medicijnen meestal betalen
omdat de overheid voor een deel tussen-
komt. In ontwikkelingslanden is dat veel
minder het geval.
Eigenlijk isNexavaral sinds2008,zes jaar

dus, op demarkt in India. En al sinds 2010
doet het IndiaseNatco verwoede pogingen
omeen licentie van Bayer te bemachtigen.
Natco kreeg steeds het deksel op de neus,
waaropde Indiase overheid in 2012 besliste

datNatcohetmiddelmochtnamaken,mits
het Bayer 6 procent van zijn omzet gaf. Na
wat tegenstribbelenvanBayerwerddatzelfs
7 procent. Maar opnieuwging Bayer in be-
roep,waardoorde Indiaseoverheideindau-

gustus heeft beslist dat Natco het genees-
middel tegenkanker ‘dwingend’moetgaan
produceren. Dat is eenprimeur in India.

Creatief
Sommige farmabedrijven slagen erin crea-
tief om te gaanmet de hoge startprijs van
hungeneesmiddelen. Janssenbijvoorbeeld
kent voor zijn aidsremmers vrijblijvend li-
centies toe aan Zuid-Afrikaanse of Indiase
farmabedrijven, die ze dangoedkoper pro-
duceren en verkopen. Die geneesmiddelen
zijn dan enkel bestemd voor deAfrikaanse
of de Indiase markt. In het Westen rekent
Janssen wel nog een hoge prijs aan. Die

werkwijzemaakthet voor Janssenmogelijk
de investeringskosten terug te verdienen
metde inkomsten inhetWestenen tegelijk
aidspatiënten in ontwikkelingslanden te
helpen.
Daarnaast stapt Janssenookingestructu-

reerdesamenwerkingenmetondermeerde
Wereldgezondheidsorganisatie, zodat ook
via die wegmedicijnen de ontwikkelings-
landenbereiken. ‘Het gaatwel ommedicij-
nenwaarvandeprioriteit hoog is, zoals an-
tibiotica. Misschien zijn medicijnen voor
kankerbehandelingendatminder’, zegtDa-
nielDeSchrijver,woordvoerder Infectieziek-
ten enVaccins bij Janssen.

Marijn Dekkers, de CEO van Bayer, zet kwaad bloed door te verklaren dat zijn kankergeneesmiddel enkel voor rijken is.

Bayer-CEOMarijnDekkers stelt dathet kankermedicijnNexavar is ontwikkeld ‘voorwestersepa-
tiëntendiehet zichkunnenveroorloven’. In Indiagaathet farmabedrijf de strijd aan tegennamaak.

De uitspraak van Marijn
Dekkers staat voor
alles wat mis is met
de farma-industrie.

ARTSEN ZONDER GRENZEN

E
en geneesmiddel ontwikkelen
vraagt tijd endus ook veel inves-
teringen van een farmabedrijf.

Daaromzijnmedicijnen in de eerste ja-
ren veelal duur en kunnen ze alleen in
rijkere landenworden verkocht. Bij
sommige farmabedrijvenwringt dat
eenbeetje, ondermeer bij Janssen en
GSK,waardoor ze op zoek gaannaar
manieren omhungeneesmiddelen
ook aande bevolking in ontwikke-
lingslanden te geven. Al danniet gratis.
Andere farmaproducenten rekken

zelfs de periodewaarin ze ‘exclusief’
een geneesmiddel hebben. Zemaken
nog een lichtere variant voor kinderen
bijvoorbeeld, waardoor ze de hoge
prijs extra lang kunnen aanhouden en
demiddelennognietmogenworden
gekopieerd.
Farmabedrijven zijn geen liefdadig-

heidsinstellingen,maar toch zouhet
algemeenbelang van een geneesmid-
delwatmeer prioriteitmogen krijgen
danmooie resultaten en een stijgende
beurskoers. Dus,mijnheerDekkers,
maghetwatminder zijn?

ONZE MENING
SAAR
SINNAEVE
Redactrice

Ondernemen

Maghetwat
minderzijn?

Interview topeconoom
Charles Blankart
‘Demayonaise vande
europaktniet, en zal
dat ooknooit doen’
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