
|  1 5 S T R E E K N I E U W S   |  1 8 D I A L O O G   |  2 0 B E U R S   |  2 3 S P O R T   |  2 9 T V - K R A N T   |  3 2 P U Z Z E L S   5(ELNGGK!VXWYXY)+l-p ANTWERPEN & NOORDRAND DAGBLAD NR 88-130STE JAARGANG • 1.7 EURO • WWW.HLN.BE
DE PERSGROEP PUBLISHING • BRUSSELSESTEENWEG 347  1730 ASSE-KOBBEGEM

Antwerpen & noordrand

De Universiteit
 Antwerpen zet 
30 proefpersonen
een maand lang in
quarantaine voor
 onderzoek naar een
nieuw poliovaccin. 
Ze zullen leven in een
containerdorp — iets 
wat meteen doet denken
aan de tv-reeks ‘Cordon’.
Het onderzoek wordt mee
 gefinancierd door de
 stichting van Bill Gates. 
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In de VTM-fictiereeks ‘Cordon’
werd half Antwerpen met con -
tainers hermetisch afgesloten om
een dodelijk virus niet te laten
ontsnappen. Op de parking van
het UZ Antwerpen wordt er nu
een écht cordon gebouwd, maar
dan wel één dat allesbehalve
 gevaarlijk is. De 66 containers die
er geïnstalleerd worden zijn
 bedoeld voor twee groepen van
telkens vijftien proefpersonen,
die een nieuw oraal vaccin tegen
kinderverlamming gaan testen.
Zij zullen een maand lang in
 quarantaine leven in het con -
tainerdorp. 
«De vrijwilligers mogen uiteraard
wel contact houden met de
 buitenwereld via telefoon of

 sociale media», zegt professor
Pierre Van Damme. «De afzonde-
ring is nodig omdat we willen
vermijden dat de vaccinstam
 bijvoorbeeld via hun stoelgang in
het milieu terechtkomt. Maar
zelfs áls er een virus zou uit -
breken, is er geen enkel gevaar,
omdat ons land een hoge vacci-
natiegraad heeft tegen  polio.»
De test kadert in een groot onder-
zoek van een inter nationaal
 consortium. Dat wordt mee
 gefinancierd door de ‘foundation’
van Microsoft-oprichter Bill  Gates,
de rijkste man ter wereld. Het is
dan ook een hele eer voor de
 Antwerpse universiteit
dat het onderzoek hier
gebeurt.

opgesloten
in containers

maand
Nieuw vaccin tegen polio uitgetest in Antwerpen
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‘Temptation’ Ken 

’t Was één van zijn drijfveren
om te stoppen met koersen:

Tom Boonen (36) heeft
 eindelijk meer tijd om voor 

zijn dochtertjes te zorgen. Al
lijken de rollen voorlopig

 eerder omgekeerd. De renner
postte gisteren deze foto van

zichzelf met tweeling
 Jacqueline en Valentine (2) 

op Instagram. Die tonen zich
de beste soigneurs: papa

krijgt dekentjes, een pop en
zelfs een knalroze fopspeen.

«Goed verzorgd door 
m’n twee schatten!», schrijft
Boonen erbij. Al blijft ijzeren
discipline ook ná z’n carrière

belangrijk: «Ik moest 
in de hoek gaan staan 

omdat ik niet luisterde.»

EINDELIJK  VOOR 
TWEELING  ZORGEN.

Of  is  het  omgekeerd?

Josip Weber (52) over
zijn strijd tegen kanker 30 proefpersonen

Stomdronken 
leerlingen 
naar huis gestuurd 
op Griekenlandreis 
Vier zesdejaars van het Sint-Jozefscollege
in Aalst hebben zich op hun Griekenlandreis
zo zwaar misdragen dat ze op het vliegtuig
naar huis zijn gezet. «Op de derde avond
hadden ze veel te veel  gedronken», vertelt
een bezorgde ouder van een andere leerling
die mee is op reis. «Ze vernielden een toilet
en braken een raam. Bovendien begonnen
ze een medeleerling met autisme te pesten.
Ze plasten zelfs in zijn bed én op de jongen
zelf.» 
Het jezuïetencollege, dat bekendstaat als
een eliteschool, bevestigt dat de zesdejaars
naar huis gestuurd zijn. Ondanks
het incident mogen ze hun jaar
 afmaken. (RLA/FEL)

Recordaantal vacatures in Vlaanderen
Het aantal vacatures dat aangemeld
wordt bij de VDAB stijgt fors. In maart
kwamen er 23.439 jobaanbiedingen
 binnen, 21 procent meer dan in dezelfde
maand vorig jaar. Dat is het hoogste
maandcijfer in minstens vijf jaar tijd.

In de twaalf maanden tot maart werden
er 237.050 vacatures aangemeld, een
 stijging met een kwart in vergelijking met
de twaalf maanden ervoor. Dat blijkt uit
cijfers van de VDAB. Vooral naar hoog -
geschoolden wordt er duchtig gezocht.
De sector ‘transport, logistiek en post’ is
de sterkste stijger, met 76,2% meer
 vacatures het afgelopen jaar. Er is ook veel
werk in de sectoren ‘vervaardiging van
transportmiddelen’ (+60%) en ‘vervaar -
diging van machines en toestellen’ (+39%).
Minder goed gaat het in de groot- en

kleinhandel: daar gaat de vraag naar
 arbeidskrachten wel 4,2% omhoog, maar
dat is de minst sterke stijging van al. Ook
in de sector ‘horeca en toerisme’ (+11%)
ligt de stijging onder het gemiddelde. 

Hooggeschoolden +34%
+20%Laag- en

middengeschoolden
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«Als ik nog 
2,5 jaar leef, 
ben ik blij»
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Op  bezoek  in 
DUURSTE

EFTELING-
ATTRACTIE 
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INBREKERS WEG MET 
PORSCHE ÉN MERCEDES

Bij een villa in het Vlaams-Brabantse Tremelo hebben inbrekers twee
dure wagens tegelijk gestolen. Maandagnacht rond 3.30 uur drongen
ze het huis binnen via een achterdeur. «In de woonkamer vonden ze
de sleutels van onze wagens», vertelt de eigenaar. Het ging om een
 Porsche 911 Carrera — te koop vanaf 101.000 euro — en een Mercedes
GL — te koop vanaf 94.000 euro. «Omdat onze tuin net wordt heraan-
gelegd, stonden die uitzonderlijk op de oprit.» De Porsche is  inmiddels
via z’n gps-trackingsysteem teruggevonden aan de kant van de weg
in Herentals. Van de Mercedes was gisteren nog geen spoor. De daders
werden gefilmd door de bewakingscamera’s van het huis en de lokale
politie onderzoekt de diefstal. 
Vlakbij, in Keerbergen, gingen inbrekers er zaterdagnacht ook al met
een BMW X6 — die 70.000 euro waard is — vandoor. Volgens de politie
is er mogelijk een verband tussen beide diefstallen. (SPK)

MATCH ONDER
HOOGSPANNING

Een fan van Borussia Dortmund wordt
grondig gefouilleerd door een agent 
aan de ingang van het Westfalenstadion.
Bij de Champions League-kwartfinale
 tegen AS Monaco, exact 24 uur na de
aanslag op de geelzwarte spelersbus,
golden strenge veiligheidsmaatregelen.
De politie vond tijdens de match twee
«verdachte» rugzakken bij een uitgang.
Daarom moesten de supporters op 
de oost- en noordtribune na de match
nog een tijd in het stadion
blijven.  Het  bleek vals
alarm. (EV/KW) 2 3&
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De levering van dienstkledij is een oud zeer bij
de douane. De 900 douaniers in Antwerpen
zijn het gewend om daar zelf een mouw aan te
passen. Zij leggen een stock aan van jassen en
broeken van gepensioneerde collega’s of
 kopen werkschoenen in het Amerikaans
Stockhuis. Gisteren waren de douaniers dan
ook in hun nopjes toen hun bestelling van op
maat gemaakte parkajassen eindelijk was
aangekomen. Tot enkele manschappen het

opschrift ‘Zoll’ in plaats van ‘Douane’ op
hun jas zagen. Vergissing: de leverancier
dacht dat de jassen bestemd waren voor
douaniers in de Oostkantons.  
ACOD- afgevaardigde Karin Van Hoffelen:
«Normaal mag kleding niet  geruild wor-
den. Gelukkig heeft de leiding een uitzon-
dering gemaakt. Maar de problemen blij-
ven duren. Nieuwkomers moeten soms
een jaar wachten op hun kledij.» (PLA)RV
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Containerdorp in Antwerpen voor tests poliovaccin, en Bill Gates betaalt

Douane bestelt per ongeluk Duitse uniformen Dokters verantwoordelijk voor vergeten draad in maag

Het doet meteen denken aan de fictie-
reeks ‘Cordon’: het containerdorp dat
wordt neergepoot tussen het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en het Zorg-
hotel Drie Eiken. In de gelauwerde 
VTM-serie breekt een uitermate dodelijk
virus uit, waardoor een Antwerpse wijk
vliegensvlug hermetisch wordt afgeslo-
ten met opeengestapelde containers. Op
de parking van het UZA is de toestand
 gelukkig iets vrolijker: de 66 containers

die daar geïnstalleerd worden zijn be-
doeld voor de proefpersonen van een
nieuw oraal vaccin tegen polio, kinder-
verlamming. «Een internationaal con-
sortium van  onderzoekers werkt aan
een nieuw vaccin, dat in tegenstelling tot
het huidige geen bijwerkingen zou heb-
ben», legt professor Pierre Van Damme
(UAntwerpen) uit. «Nu is het in uitzonder-
lijke gevallen mogelijk dat het vaccin de
ziekte veroorzaakt.» 
Opmerkelijk: het onderzoek gebeurt met
financiële steun van de Stichting Bill &
Melinda Gates. Via die organisatie steu-
nen de oprichter van Microsoft en zijn
vrouw al jaren filantropisch werk.

Videogames
Op 8 mei neemt de eerste van twee groe-
pen van vijftien vrijwilligers zijn intrek in
het containerdorp. De proefpersonen
worden maximaal 28 dagen in quarantai-
ne geplaatst om het nieuwe vaccin te tes-
ten. «Ze lopen geen enkel gevaar omdat ze
reeds in het verleden tegen polio werden
ingeënt, maar om te vermijden dat de
 vaccinstam bijvoorbeeld via de stoelgang
in het milieu terechtkomt, moeten de vrij-
willigers in quarantaine blijven», zegt Van
Damme. Ze komen enkel in aanraking
met onderzoekers, die een beschermings-

pak
dragen.
Quaran -
taine wil echter
niet zeggen dat de vrijwil-
ligers in een donkere kamer van twee bij
twee moeten leven. Ze hebben elk hun
 eigen slaapkamer, er is een ontspannings-
ruimte met tv en computers, een grote
keuken en zelfs een fitnesszaaltje. «Con-
tact met de buitenwereld via telefoon of
internet is ook toegestaan, al mogen ze
geen details over het experiment prijs -
geven. We proberen er ook echt voor te
zorgen dat de vrijwilligers zich niet ver-
velen. Behalve boeken en videogames
voorzien we ook groepsactiviteiten voor
wie daar zin in heeft. De kandidaten wor-
den op voorhand niet enkel medisch maar
ook psychologisch gescreend, want de
 impact van zo’n isolatie kan groot zijn.» 

UAntwerpen is
op dit moment
bezig met de selec-

tie van proefperso-
nen. Daar zullen geen

Belgen bij zijn. «Enkel
 inwoners van landen waar

de kinderen vroeger een ‘niet -
levend’ vaccin kregen, komen in

 aanmerking, zoals bijvoorbeeld Neder-
landers.»
Het is een pluim op de hoed van ons land
en de Antwerpse universiteit dat deze
 belangrijke fase van het onderzoek hier
gebeurt. «UAntwerpen heeft al dertig à
veertig jaar ervaring met vaccinstudies,
die dan weer tot honderden andere stu-
dies geleid hebben. Bovendien hebben wij,
Belgen, de reputatie harde en erg flexibele
werkers te zijn, die dag en nacht paraat
staan. Ons land is erg attractief voor klini-
sche studies, dankzij de puike werking van
ethische commissies en overheid, en heeft
bovendien ook een goede vaccinatiegraad
tegen polio, waardoor er geen enkel risico
is áls er een virus zou uitbreken.»

Om te vermijden dat 
de vaccinstam bijvoorbeeld 
via de stoelgang van 
proefpersonen in het milieu
terechtkomt, gebeurt 
alles in quarantaine

PROFESSOR PIERRE VAN DAMME

De woonunits krijgen een keuken, 
computerruimte en fitnesszaal. Foto De Freine

Het team
zal bij 
de tests 
bescher-
mende
pakken
dragen.
Foto

 Shutterstock

CORDON
in ’t echt 

In Antwerpen verrijst een dorp van 66 containers, waarin een groep
mensen een maand lang in quarantaine zal leven. Zij zijn proef -
personen voor een nieuw vaccin tegen polio, dat mee gefinancierd
wordt door het fonds van Bill Gates. «Eén van de meest complexe
vaccinatietests ooit», zegt de Universiteit Antwerpen fier.
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Dertig vrijwilligers
zullen maximaal 
28 dagen in de

 containers wonen.
«Ze worden ook
 psychologisch

 gescreend, want 
de impact van 

zo’n  isolatie kan
groot zijn», aldus 
de  onderzoekers. 

Foto De Freine

Twee artsen van ziekenhuis AZ Delta uit
Roeselare zijn verantwoordelijk omdat er
bijna 16 jaar geleden bij een maag -
verkleining een draad in het lichaam van
Caroline Labaere (51) uit Izegem is
 achtergebleven. Dat is het oordeel van de
burgerlijke rechtbank in Kortrijk. 
De artsen en hun verzekeringsmaat-
schappijen moeten zo’n 15.000 euro
 schadevergoeding betalen. De dunne spi-
raaldraad baande zich bij de patiënt een

weg door de aders naar het hart. De draad
vergroeide 4,5 centimeter met hart en
hartklep. De rechtbank oordeelde dat de
verantwoordelijke voor de nazorg een
fout beging bij de plaatsing van de
 katheter na de operatie. Ook de chirurg
wordt verantwoordelijk gesteld. Achteraf
was de draad immers op scans te zien,
maar maakte de chirurg er geen melding
van. De man is ondertussen al overleden.  

(LSI)
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