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De spierziekte ALS, voluit
amyotrofische laterale sclerose
en ook bekend als de ziekte van
Lou Gehrig, is een ongeneeslijke
verlamming: de ziekte takelt de
zenuwbanen naar de spieren af
waardoor de patiënt volledig
verlamd raakt. De patiënt be-
schikt wel nog over zijn volledi-
ge mentale vermogen. In België
lijden zo’n achthonderd tot dui-
zend mensen aan ALS. Daarvan
overlijden er jaarlijks meer dan
tweehonderd en komen er min-
stens evenveel bij.
Onder meer de veelvuldig be-
kroonde professor Peter Carme-
liet (KU Leuven) doet onderzoek
naar een remedie voor ALS. Sa-
men met het Vlaams Instituut
voor Biotechnologie (VIB) ont-
dekte hij enkele jaren geleden
dat bij muizen een tekort aan het
natuurlijke eiwit VEGF sympto-
men van ALS opwekt. Verder
VIB-onderzoek leerde dat het
rechtstreeks toedienen van de
groeifactor VEGF aan de herse-
nen van proefdieren de ziekte
gevoelig afremt. ‘Met zowat der-
tig procent langer overleven tot
gevolg’, zegt Peter Carmeliet.

Weesgeneesmiddel
De Zweedse biofirma NeuroNo-
va houdt zich met de ontwikke-
ling van een ALS-medicijn, ge-
baseerd op VEGF, bezig. Met
succes, het bedrijf kon al een
middel samenstellen dat de
voorlopige naam sNN0029
kreeg. Uit erkentelijkheid voor

het pionierswerk van Peter Car-
meliet werden de klinische
proeven aan de KU Leuven toe-
vertrouwd, meerbepaald aan
VIB-collega Wim Robberecht.
‘De allereerste resultaten zijn
zeer beloftevol’, licht Carmeliet
toe. ‘We zien geen neveneffec-
ten. We kunnen nu overschake-
len naar een grotere groep van
zo’n tweehonderd proefperso-
nen. Toch kunnen we nog geen
uitspraken doen over het echte
effect van dit middel: resultaten
van proeven op dieren en men-
sen kunnen sterk verschillen. In
deze klinische fase komt het er-
op aan te bepalen wat een veilige
dosis is voor proefpersonen.
Maar de proeven verlopen ge-
heel volgens verwachting.’ 

‘Niet voor Hawking’
Na die klinische fase duurt het
vaak nog ettelijke jaren voor uit-
eindelijk een getest medicijn in
de apotheken ligt. Het Europese
geneesmiddelenbureau EMEA
hoopt die termijn flink te ver-
korten door het medicijn van
Carmeliet te erkennen als ‘wees-
geneesmiddel’. Met die erken-
ning zijn minder proefpersonen
nodig om onderzoek naar het
medicijn te doen. Bij een zeldza-
me ziekte als ALS, waarbij moei-
lijk proefpersonen te vinden
zijn, kan dat forse tijdwinst bete-
kenen. Zo’n erkenning levert
ook flink wat financiële steun
op: de fabrikant krijgt tien jaar
lang een marktexclusiviteit in

Europa, hij geniet van verlaagde
registratiekosten en de adminis-
tratieve rompslomp wordt klei-
ner. 
Een van de bekendste ALS-pa-
tiënten ter wereld is Stephen
Hawking (68). De beroemde as-
trofysicus kreeg op zijn 21ste
met ALS te kampen. Hij is nu zo
goed als helemaal verlamd. Zal
Hawking baat hebben bij het ge-
neesmiddel van Carmeliet?
‘Neen’, antwoordt Peter Carme-
liet. ‘Hawking is een atypische
patiënt. Doorgaans blijven pati-
enten na het stellen van de diag-
nose maar drie tot vijf jaar in le-
ven. We weten niet waarom
Hawking zo lang overleeft. Maar
bij hem zijn al zoveel zenuwcel-
len afgestorven dat er helaas nog
weinig af te remmen valt. Dat
geldt jammer genoeg ook voor

de meeste van onze patiënten:
iemand die met bepaalde symp-
tomen naar een neuroloog gaat,
is vaak al veel zenuwcellen ver-
loren. Wat dood is, kunnen we

niet tot leven wekken. Met ons
geneesmiddel komt het erop aan
de ziekte in een vroeg stadium te
ontdekken om de overlevende
cellen sterker te maken.’ 

PETER CARMELIET WERKT AAN MIDDEL DAT ALS-VERLAMMING AFREMT 

De Leuvense professor Peter Carmeliet kan
geschiedenis schrijven. Het veelbelovende
medicijn waaraan hij werkt, houdt patiënten
die aan de zeldzame verlammingsziekte ALS
lijden mogelijk langer in leven. FRANS DE SMET 

Stephen Hawking zelf kan niet gered worden met het medicijn:
‘Bij hem zijn al te veel zenuwcellen afgestorven’, luidt het. ©ap

Vlaamse prof ontdekt medicijn
tegen ziekte Stephen Hawking

ALS-PATIËNTEN BLIJVEN
NA HET STELLEN VAN DE
DIAGNOSE DOORGAANS
3 TOT 5 JAAR IN LEVEN.
WAAROM HAWKING ZO
LANG OVERLEEFT,
WETEN WE NIET
Peter Carmeliet,
KU Leuven 
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Toen Carlo Utzeri eerst naar
Duitsland en dan naar België
verhuisde, had hij alleen nare
jeugdherinneringen bij. Trieste
verhalen over het zware leven in
de Sardische bergen rond San-
t’Andrea Frius. Over zijn hard-
vochtige vader, die bij twee
vrouwen vijftien kinderen ver-
wekte en zijn kroost met weinig

eten en veel slaag opvoedde.
Over hoe hij ’s zomers dagenlang
mee de bergen in moest om
schapen te hoeden. 
Maar twintig jaar later was Car-
lo Utzeri een gefortuneerde za-
kenman, met onder meer vier

restaurants in Antwerpen, Lo-
keren, Stekene en Beveren. Zijn
vrouw, de Vlaamse Marleen
Santon, werkte zich ’s avonds
net als Carlo uit de naad in de
restaurants. Een trotse vader
ook van twee kinderen die
hem doodgraag zagen. 
Dat kwamen ze gisteren ge-
tuigen. ‘Hij was altijd in de
weer. Het laatste jaar dacht
hij aan het afbouwen van
zijn pizzazaken, om meer
tijd te maken voor ons’, zeg-

den dochter Elisa en zoon
Daniel. ‘Hij had in Antwer-

pen een kokwedstrijd gewon-
nen en wilde zich toeleggen op
grote buffetten in vijfsterrenho-
tels.’ 
‘Alle Italianen in de streek ken-
den hem als zio Carlo, nonkel
Carlo. Omdat hij altijd klaar
stond voor iedereen. Mensen die
geld nodig hadden voor hun
kinderen of voor het ziekenhuis.
Niemand klopte vergeefs aan,
vaak vroeg hij niets terug.’
Dat beeld wordt bevestigd door
het moraliteitsonderzoek: be-
hulpzaam, energiek, vriende-

lijk, volhardend en een char-
meur zijn de vaakst terugkeren-
de kwaliteiten. Maar de politie
vond ook andere Italianen. Za-
kenpartners die vonden dat Ut-
zeri zijn huurders en personeel
dictatoriaal behandelde, die
hem een slavendrijver en geld-
wolf noemen. ‘Dat waren zijn
vijanden’, stribbelde de advoca-
te van de nabestaanden tegen. 

Veel geld verloren
Op 17 mei 2006 is Carlo Utzeri
gestorven in de armen van zijn
vrouw. In La Sardegna, het piz-
zarestaurant in Stekene dat Ut-
zeri aan de gebroeders Perra
verhuurde. ‘Luca Perra belde
dat de deurwaarder de inboedel
van het restaurant aan het opla-
den was. Toen we onderweg wa-
ren, belde hij opnieuw: Als ge in
leven wilt blijven, blijft ge beter
weg. Mijn brier Diego is niet te hou-
den, zei hij. Maar Carlo was niet
bang. Hij was het beu om elke
maand naar zijn geld te vragen.
Ik rij rechtdoor. Wat zou die kleine
wel doen? Ik ben nog in het leger ge-
weest, stelde Carlo mij gerust’,
zei Marleen Santon.
‘Maar Diego was over zijn toe-
ren. We hebben hier veel geld verlo-
ren, slingerde hij Carlo in het ge-
zicht. Ik ook, antwoordde mijn
man. Ah si?, zei Diego smalend.
Ah si, antwoordde Carlo. Toen
nam Diego zijn wapen en schoot
meteen. In Carlo’s hart. Voor mij
zijn Diego en Luca beiden schul-
dig. Ja, ook Luca heeft mijn man
vermoord. Had hij wat harder
gewerkt, dan kon hij zijn schul-
den perfect afbetalen. La Sar-
degna was een goudmijn. Maar
hij hing liever de grote Jan uit in
Antwerpen en vergooide zijn
geld aan drugs en vrouwen.’

VERMOORDE CARLO UTZERI WERKTE KEIHARD IN RESTAURANTS

Restaurants, huizen, appartementen, gronden,
een spaarboek... Restauranthouder Carlo Utzeri
had dankzij hard werken goed geboerd. Maar
dat harde labeur konden Luca en Diego Perra in
Utzeri’s pizzazaak niet opbrengen. Diego schoot
Utzeri dood. WILLY DE BUCK

Van schapenhoeder
tot pizzakoning

Diego (links) en Luca Perra. ©BELGA

DAG 3 

■ De assisenzitting begon
met een uur vertraging
omdat een paar juryleden
vastzaten in de files.

■ Voor Carlo Utzeri’s
kinderen Elisa en Daniel
was hun vader een pracht
van een mens, die voor
iedereen klaar stond.

■ Carlo’s vrouw Marleen
Santon: ‘Ook Luca Perra is
schuldig aan de dood van
mijn man.’

BURGEMEESTER 
‘Sheriff van Gavere’
vrijuit na klacht
politieagent
Hugo Leroy, de flamboyante
‘sheriff-burgemeester’ van
Gavere, is door de Gentse
rechtbank vrijgesproken in
een zaak van laster tegen een
politieagent. Het begon met na
banale verkeersovertreding
van Geoffrey B. (38). Hij werd
door inspecteur William D.V.
beboet voor bellen achter het
stuur. Geoffrey gaf zijn fout
toe, maar hekelde het gedrag
van de agent. Hij trok naar
burgemeester Leroy, die Geof-
frey aanraadde brieven te
sturen naar naar de korpschef,
het Comité P en het Gentse
parket. Maar de agent bleek
geen fouten te hebben begaan.
Daarop daagde de agent Geof-
frey B. en burgemeester Leroy
voor de rechter wegens laster
en eerroof. De rechter besliste
nu om geen van beide beklaag-
den te straffen. (FRV)

OOSTERWEEL
Klacht tegen
BAM-tracé ongeldig
Het politiek explosieve dossier
van de Oosterweelverbinding
komt weer op het bord van de
Vlaamse regering. De Raad
van State nam gisteren het
laatste juridische argument
weg tegen het BAM-trace, met
de omstreden viaduct Lange
Wapper. De Raad veegde de
klacht van restauranteigenaar
Gunther Dieltjens als zouden
de alternatieven voor het via-
duct niet genoeg onderzocht
zijn en partijdigheid hebben
meegespeeld van tafel. ‘Ik ben
moe gestreden en ga niet in
beroep’, reageerde Dieltjens.
Nu zijn er alleen politieke
bezwaren tegen Oosterweel:
het feit dat de Antwerpenaren
de Lange Wapper wegstemden
in een referendum én dat
burgemeester Patrick Janssens
(SP.A) zich sterk maakt dat dat
oordeel niet genegeerd wordt.
(LEJ) 
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