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Kamikaze Rutten 

Bij wat voor kleurencombinatie gaan we nu
uitkomen in de federale regeringsvorming,
paars-groen, paars-geel, regenboog (met
CD&V) - of helemaal niets? Paars-groen

staat met stip op één, meer dan ooit sinds de 
geheime vergadering met de paars-groene partijen 
(socialisten, liberalen en groenen) in het weekend 
en sinds het partijbureau van Open Vld maandag. 
Dat besliste van nog niet te beslissen, maar in 
Terzake ging voorzitter Gwendolyn Rutten nog net 
niet zo ver om live, voor de camera, haar zegen te 
geven aan Magnettes zonder-de-N-VA-droom. 
Rutten kijkt naar Magnette, niet naar De Wever, dat 
is duidelijk. Behoudens nog rare wendingen zal het 
er vooral op aankomen de achterban te overtuigen 
van de dubbele sprong die de liberalen zouden 
wagen: vijf jaar hun politieke lot verbinden met 
links Wallonië (met naast de PS ook nog Ecolo, nog 
roder dan groen, wordt gezegd) en daarmee vanaf 
dag één de N-VA tot grote politieke tegenstander 
uitroepen. Een nieuwe kamikazecoalitie is in de 
maak (maar de vorige zelfmoordpiloot Charles 
Michel, tegenwoordig president van Europa, zal zich 
zijn keuze wel niet beklagen). 
N-VA en CD&V weren zich als duivels in 
wijwatervaten in een plots merkwaardig hechte 
entente. Bart De Wever wil ineens graag het veld in 
als informateur. Koen Geens schoot gisteren met 
zwaardere munitie naar een andere partij dan hij 
ooit gedaan heeft in zijn vijf jaar als minister van 
Justitie, nochtans een departement als een 
mijnenveld: “De houding van Open Vld is een 
enigma. Ik begrijp echt niet wat ze aan het doen 
zijn.” 
Maar de kansen van hun verzet slinken. Aan 
Franstalige kant is de stemming bij partijen en 
media zoals steeds overwegend: nee aan N-VA, ja 
aan gelijk welk alternatief. In de krant L’Echo , de 
tegenhanger van De Tijd en dus niet direct een links 
blaadje, stond maandag dat de startnota van 
Magnette, die aan rechts-Vlaamse kant zowat werd 
uitgespuwd, zeker geen gruwelen bevatte, maar wel 
genoeg interessante perspectieven voor Open Vld en 
CD&V om een oversteek te wettigen.
De Franstaligen watertanden nu paars-groen zo 
dichtbij komt. Bart De Wever gooit nog zijn volle 
gewicht in het strijdperk, maar Rutten wil Magnette 
zoals gepland tot maandag laten doorwerken. Op 
die manier gaan we misschien nooit weten of De 
Wever echt de ambitie had om een historische brug 
te bouwen over de ‘grand canyon’ die de N-VA van 
de PS scheidt. Wie gaat er uiteindelijk geschiedenis 
schrijven? Het goede nieuws voor iedereen is de 
stroomversnelling. De tijd dringt.
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Wanda V.R. FOTO RR

Na hun arrestatie midden no-
vember hebben de twee minder-
jarige zonen van prostituee Wan-
da V.R. (39) uit Zoersel uitgebrei-
de verklaringen afgelegd over wat
er volgens hen gebeurd is met de
vermiste Johan Van Der Heyden
uit Lint. De 56-jarige loodgieter
vertrok in juni met zijn bestelwa-
gen en werd nooit meer terugge-
zien. Begin oktober werden een
eerste keer verschillende ver-
dachten opgepakt door Belgische
en Nederlandse speurders. Onder
meer een moeder en dochter uit
Steenbergen in Nederland be-
landden achter de tralies. Net als
de Zoerselse prostituee Wanda
V.R. 

Kampvuur 
Midden vorige maand werden

nog drie personen opgepakt in
Nederland. Het ging om Nicky S.
(30) en twee jongens van 16 en
17 jaar, respectievelijk de vriend
en de zonen van V.R. Sinds de ar-
restatie van V.R. was Nicky S. op
de vlucht in België en Nederland.
De twee minderjarige jongens
waren volledig aan hun lot over-
gelaten. Volgens onze informatie

Het lijkt erop dat het onderzoek 
naar de vermissing van Johan Van 
Der Heyden (56) uit Lint in een 
stroomversnelling komt. De kin-
deren van verdachte Wanda V.R. 
hebben gedetailleerde verklarin-
gen afgelegd. Volgens hen werd 
het lijk in stukken gesneden en 
verbrand.

Wetsvoorstel
moet tekort
aan medicijnen 
oplossen
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Al 650 geneesmiddelen niet meer beschikbaar in België
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de twee minderjarigen geen
klaarheid hebben kunnen schep-
pen. Een van de pistes is dat Wan-
da V.R. en Nicky S. de man - een
vaste klant van de prostituee -
wilden beroven omdat ze ge-
hoord hadden dat hij stinkend rijk
was. 

Nieuwe getuigenoproep
In het onderzoek naar de ver-

dwijning en de moord op Van Der
Heyden zitten op dit moment nog
vier verdachten in de cel. Wanda
V.R. verblijft in het arresthuis in
de Begijnenstraat in Antwerpen,
haar vriend Nicky S. zit in een Ne-
derlandse gevangenis. Nog in Ne-
derland zitten twee vrouwen vast,
een 39-jarige moeder en haar 18-
jarige dochter uit Steenbergen.
Die moeder is een ex van Nicky S.
en is de eigenares van de loods
waar het versnijden van het li-
chaam mogelijk gebeurde. De
man die de bestelwagen van Van
Der Heyden in zijn bezit had na de
verdwijning werd vrijgelaten,
maar is nog steeds verdachte in
het dossier. De speurders vermoe-
den dat Van Der Heyden vanuit
Zoersel, al dan niet levend, in zijn
eigen bestelwagen de grens over-
gebracht werd. Op beelden van
de E19 in Meer is te zien dat een
vrouw het busje bestuurde.

Wanda V.R. ontkende de afgelo-
pen maanden steeds alle betrok-
kenheid bij de verdwijning. Ze
verklaarde steeds dat Johan Van
Der Heyden “gewoon vertrokken
was” bij haar. Het is onduidelijk of

de vrouw ondertussen al gecon-
fronteerd werd met de verklarin-
gen van haar zonen. De advocaat
van de Zoerselse, mr. Xavier Pot-
vin, wilde geen commentaar ge-
ven. 

Hoewel steeds meer informatie
erop wijst dat het zwaartepunt
van de feiten zich in Nederland
afgespeeld heeft, blijft het onder-
zoek voorlopig in beide landen
gevoerd worden. Het parket in
Antwerpen meldt dat een volledi-
ge overdracht van het dossier

naar Nederland nog niet aan de
orde is. 

In opsporingsprogramma’s Fa-
roek en Opsporing Verzocht zal
vanavond nog eens aandacht be-
steed worden aan de zaak-Van
Der Heyden. Eerder loofde de
Hoofdofficier van Justitie in Bre-
da al een beloning van 15.000 eu-
ro uit voor informatie die de zaak
kon oplossen.

kwamen ze aan eten door in te
breken. Meerdere bronnen dicht
bij het onderzoek bevestigen nu
dat de twee jongens tot in detail
verklaard hebben wat ze weten
over de vermiste Van Der Heyden.
Verklaringen die bevestigen wat
iedereen al even vreesde, name-
lijk dat de Lintenaar niet meer in
leven is. 

De jongens bevestigden aan de
speurders wat de Neder-
landse krant BN De-
Stem al eerder
schreef, na-
melijk dat
het li-
chaam 

van Van Der Heyden in stukken
gesneden werd. Vervolgens zou-
den Nicky S. en Wanda V.R. een
kampvuur gemaakt hebben waar-
in de verschillende lichaamsdelen
een voor een verbrand werden.
Volgens onze bronnen komt die
verklaring van de zonen overeen
met een andere getuigenis in het
dossier. Zo zou een buurtbewoner
van het woonwagenpark in Steen-

bergen gezegd hebben dat het
gedurende enkele dagen

naar “gebakken spek”
rook in de buurt.

Over het mo-
tief van de fei-
ten zouden

Johan
Van Der 
Heyden.
FOTO RR

Momenteel zijn bijna 650 ge-
neesmiddelen niet meer beschik-

baar op de Belgische markt, le-
ren cijfers van het geneesmid-
delenagentschap FAGG. Dat
komt bijvoorbeeld door pro-

blemen bij de fabrikant of de
distributie. Het recentst onbe-
schikbare middel is Rilutek, dat
de ongeneeslijke ziekte ALS af-
remt (zie kader).

Er wordt volop moeite gedaan
om geneesmiddelen wel beschik-
baar te houden, zodat patiënten
niet in de kou staan. Een nieuwe
regeling in april legde een ex-
portverbod op aan groothande-
laars-verdelers. Maar dat was on-

grondwettelijk, vond het Grond-
wettelijk Hof, wegens te breed.

Leveringsplicht
Dinsdag behandelt de commis-

sie Gezondheid in de Kamer een
wetsvoorstel van N-VA, CD&V en
Open Vld. “Het doel is dat patiën-
ten niet meer geld zullen moeten
betalen”, zegt N-VA-initiatief-
neemster en apotheker Kathleen
Depoorter. “Een eventuele meer-
kost van een alternatief, als een
eerste medicijn onbeschikbaar is,
wordt verhaald op het bedrijf
zelf. Ook moet het snel en exact
duidelijk zijn waarom een medi-
cijn ontbreekt. We passen ook de
leveringsplicht voor medicijnen
aan. Die was er al van verdeler
naar apotheker. Nu komt er ook
een van vergunninghouders (het
bedrijf dat een middel op de markt
mag brengen, red.) naar de Belgi-
sche markt. We stellen een lijst
op van middelen waar het vaak
mee misgaat. Dat is veel propor-

tioneler dan het eerdere export-
verbod. Dit is afgetoetst door
FAGG-juristen.”

De apothekersbond APB is al-
vast voorstander van meer trans-
parantie. Lieven Zwaenepoel
(APB) verwijst naar een voor-
beeld in Polen. “Daar zijn alle
voorraden en stromen voor de
overheid transparant. Zo kan
men niet beweren dat er een on-
beschikbaarheid is. Dat kan ef-
fectief deels de problemen oplos-
sen.”

Ook de advocaat van de eerdere
klagers pleit voor meer open-
heid. “Meer transparantie toont
beter waar er schaarste is en
waar overschot. Maar bepleiten
de grote concerns dat ook? Zij
hebben vaak een land-per-land-
politiek, met in het ene land
soms hogere prijzen dan elders,
net zoals de terugbetaling ook
verschilt. Ze willen circulatie be-
letten.”

ALS-MEDICIJN
Rilutek niet meer beschikbaar
Sinds zondag is het geneesmiddel Rilutek niet meer beschikbaar. Het 
middel verlengt de levensduur van ALS-patiënten met zo’n zes maan-
den. “Een aantal loten waren in quarantaine gezet en zijn vernietigd”, 
zegt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout. “Er is nu een actieplan. Een 
voorlopige einddatum van de onbeschikbaarheid - eind 2020 - kan nog 
gunstig evolueren. Er zijn bovendien nog alternatieven op de markt. Er 
is aan de fabrikanten gevraagd om hun productie te verhogen.”
“De patiënten zijn nu ongerust”, zegt Evy Reviers van de ALS-liga. 
“Gaan ze hun middel kunnen blijven innemen? Sommigen hebben nu 
nog een voorraadje, maar een voorschrift is voor maximaal drie maan-

den geldig. Dit probleem
opent weer het voorstel om
voor ziekten als ALS, waar
geen geneesmiddel voor be-
staat, klinische studies snel-
ler te laten verlopen en test-
medicijnen sneller op de
markt te laten komen. ALS-
patiënten hebben geen tijd te
verliezen door allerhande ad-
ministratieve regeltjes.” (cm)

Komt er een betere aanpak om 
het tekort aan sommige, soms 
levensnoodzakelijke, medicijnen 
terug te dringen?  Eerder dit 
najaar werd een regeling 
afgeschoten, maar nu werkt de 
Kamer aan nieuwe regels voor 
farmabedrijven en groothandels.

CHRISTOPH MEEUSSEN


