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W
aldek en Julia zijn
nog maar net uit
de klauwen van de
op wraak beluste
Julia ontsnapt of er
dient zich al een

nieuw drama aan in ‘Thuis’. 

HARTVERSCHEUREND

Net nu advocate Karin Baert, 
gespeeld door actrice Kadèr
Gürbüz (48), en zakenman
Steven Lambrechts, vertolkt
door Ben Van Ostade (58), elkaar
hebben teruggevonden, slaat het
noodlot toe. Steven lijdt aan de
fatale neurologische aandoening
ALS. Nieuws dat Karin Baert,
vroeger zo’n harde tante, in
hartverscheurende tranen deed
uitbarsten. 
En dus kunnen de kijkers van de
Eén-soap zich alweer schrap
zetten voor heel wat kommer en

kwel. Misschien een beetje te
veel van het goede? 

EIGENLIJK WEL MOOI

‘Voor mij hoeft dat allemaal
niet, hoor. We hebben al ge-
noeg ellende’, zegt een kijker
op het internet. ‘Dan krijgt
Rosa mettertijd twee patiënten
die ze persoonlijk mag verzor-

gen/verwennen? Zucht. Ik hoop
dat we een leukere verhaallijn te
verwachten hebben’, schrijft
een ander. 
Maar evengoed zijn er ‘Thuis’-
fans die het thema toejuichen.
‘Er is inderdaad genoeg ellende,

maar ik vind het eigenlijk wel
mooi dat ze zoiets ook eens aan-
kaarten in ‘Thuis’. Het is realis-
tisch, sommige mensen krijgen
nu eenmaal een verschrikkelijke
diagnose’, lezen we. 

NIET ONDOORDACHT

‘Bij een nieuw, niet evident,
thema zijn de eerste commenta-
ren meestal emotioneel’, weet
‘Thuis’-producer Hans Roggen.
‘In de zin van: ‘Dit doe je toch
niet!’. Dat was bijvoorbeeld ook

zo toen kleine Lucas stierf. Maar
nadien volgen snel andere reac-
ties en zijn de meeste kijkers wél
mee met het verhaal.’ 
Dat dit alweer een bijzonder
ernstige topic is, ontkent Hans
niet. ‘Onze personages beleven
dingen die mensen in de echte
wereld ook overkomen’, zegt
hij. ‘Dat is eigenlijk het uit-
gangspunt van ‘Thuis’. En in die
realiteit zijn er uiteraard ook on-
derwerpen die niet mooi zijn.
Die moeten wij eveneens kun-

TE VEEL
ELLENDE
IN ‘THUIS’?
NU STEVEN ONGENEESLIJK ZIEK IS

‘Ook dit soort
verhalen
zijn nodig’

Steven en Karin
delen een moei-
lijk liefdesverle-
den. Zijn ziekte
komt dan ook
enorm hard aan.

Een bijzonder
emotioneel mo-
ment. Karen en
Steven zoeken
troost bij elkaar
wanneer hij haar

z’n ziekte opbiecht. 
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nen vertellen. Maar dat doen we

niet ondoordacht. ALS is een

heel lelijke ziekte die je niemand

toewenst. Maar wij vinden dat

we alles moeten kunnen vertel-

len. Zowel positief als negatief.

En het mag gerust binnenko-

men in de huiskamer.’ 

Er zijn ook kijkers die positief

reageren. 

Ja. Mensen die in hun leven

met ALS geconfronteerd wer-

den of worden, bijvoorbeeld.

Die zijn opgelucht, omdat zo’n

aartsmoeilijk en pijnlijk thema

bespreekbaar wordt gemaakt.

Het krijgt een forum. Maar laat

me duidelijk zijn: dat is niet ónze

verdienste. En al helemaal niet

ons doel. Het is een kans waarin

wij een sterk verhaal zien. 

Voor Ben Van Ostade wordt

dit in elk geval een stevige

verhaallijn. Het ziekteverloop

is erg zwaar. 

Klopt. Zo’n verhaal is heel con-

fronterend voor een acteur. Ze-

ker omdat hij of zij niet op voor-

hand weet wat er allemaal met

het personage zal gebeuren.

Maar het is anderzijds ook een

dankbare rol. Eén met ‘vet’ aan.

Ik ben er trouwens zeker van dat

Ben dit heel mooi zal neerzetten.

Hij is dan ook een uitstekende

acteur.

ALS is een ongeneeslijke

ziekte. Na de diagnose is de

gemiddelde levensverwach-

ting 33 maanden. Ben weet

dus dat zijn rol eindig is.

Klopt, de rol van Steven zal ooit

uitgeschreven zijn. En dat beseft

Ben natuurlijk ook. Maar wan-

neer precies, dat weten we nog

niet. Er zijn verschillende moge-

lijkheden hoe hij uit de serie zal

verdwijnen. Op dit ogenblik

hebben we nog niet beslist

welke afloop het beste bij de

verhaallijn past. 

Het klinkt inderdaad allemaal

wel zwaar, niet? 

Misschien wel, maar we zijn

echt niet over één nacht ijs ge-

gaan. We hebben bijvoorbeeld

uitvoerig met experts gespro-

ken. En niet te vergeten: er zijn

ook heuglijke gebeurtenissen in

‘Thuis’. Denk maar aan de twee

huwelijksaanzoeken recent nog. 

SCRIPTS NAGELEZEN

Deze verhaallijn werd volledig

uitgewerkt in overleg met de

ALS Liga. En ook al reageren

sommige kijkers negatief, zij zijn

wél enthousiast. Dankzij ‘Thuis’

krijgt de ziekte immers extra

aandacht.Evy Reviers,

CEO en woordvoer-

ster van de ALS

Liga, zegt: ‘Het

voorstel kwam

van ‘Thuis’, maar

wij zijn al lang vra-

gende partij naar een

ruimere bekendheid voor

de ziekte ALS. We hebben het

thema uitvoerig met de makers

besproken en zoveel mogelijk

informatie gegeven. Want fictie

of niet: dit móet juist worden

weergegeven. En aangezien we

zelfs het scenario mochten nale-

zen, kan ik zeggen dat Stevens

verhaal zo correct mogelijk is

uitgeschreven.’

Er staat hem veel ellende te

wachten, niet? 

Ja. Eenvoudig uitgelegd is ALS

een spierziekte die, stapsgewijs,

je lichaam verlamt vanaf je nek.

Tijdens het ziekteverloop raken

je spieren één na één verlamd.

Spreken, eten, bewegen, ade-

men… Het valt op een bepaald

moment allemaal weg. Maar

elke patiënt heeft een heel geva-

rieerd ziekteverloop.

Emiel Goelen overleed aan

ALS en de bekende natuurwe-

tenschapper Stephen Hawking

lijdt eveneens aan de ziekte. 

Ja, en Stephen Hawking is intus-

sen 75 en leeft al meer dan 20

jaar met ALS. Maar hij is een

uitzondering, hoor. En

met 1 patiënt op 400 is

ALS helaas niet zo’n

zeldzame ziekte.

En dus is het belangrijk

dat de ‘Thuis’-kijkers er meer

over te weten komen?

Wij zijn blij dat ‘Thuis’ voor dit

maatschappelijke probleem

kiest. Ik denk dat deze soap het

beste kanaal is om de mensen

bewust te maken van ALS. Dus

ja, betere media-aandacht kan

ik me niet voorstellen. MH

MEER WETEN OVER ALS? 

SURF NAAR: ALS.BE

‘Goed dat ALS 
bespreekbaar

wordt’

Waldek draagt nog de spo-
ren van z’n traumatische
ontvoering. Sommige kij-
kers vinden dat de ellende
nu wel mag stoppen.

Hoewel er hen be-
roerde tijden te
wachten staan, wil 
Karin haar liefde
voor Steven toch
een kans geven.


