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) den door Said en Chérif Koua-

chi. zijn er geen maagden meer

voor islamitische strijders l'

E B-FAST
'Net als de Rode Duivels is B-
FAST toch iets waar de Bel-
gen trots op kunnen zijn. Maar
bij de aardbevin-e in Nepal liep
alles fout. B-FAST had bij-
voorbeeld geen veldhospitaal
mee. Het vliegtuig moest dan

nog eens dagenlang rvachten

voor het in Kathmandu mocht
landen. In plaats van de eer-

sten waren onze hulpverleners
de laatsten en moesten ze met

hangende pootjes terugkeren.

B-LAST in plaats van B-
FAST.'

LrlS|tll-etss _
'Telkens als 'The Sound of
Music' op tv is. kijk ik. En

opeens zag ik beelden van een

Syrisch gezin dat op weg is
naar Oostenrijk. 'Net als in
'The Sound of Music", dacht
ik. 'maar dan omgekeerd.' In
1938 stak de familie von

Trapp de bergen van Oosten-
rijk naar Zwitserland over om
te ontsnappen aan de nazi's.
Vandaag willen al die oorlo-ss-
vluchtelingen naar Oostenrijk
en vooral naar Duitsland. Des-

tijds heeft dat land heel Eu-
ropa nochtans in de miserie
gestort. Nu wil iedereen er-
heen om er een toekomst uit te

bouwen. om er vrij te zijn.
'Kom maar af', ze-egen de

Duitsers. 'We kunnen dit aan.'

Dat vind ik Íantastisch. Al
vraag ik me ook af of de hele

Duitse bevolkin-s echt totaal
kan veranderen op 70jaar
tijd.'reut

iilktr*.t .n trrn.n',
met een hommage aan

Charlie Hebdo, Marec.

uitgeverij Van Hale-

wyck, € 12,50.
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Ook andere vrouwen stellen dure bor
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'4.000 euro, dat had ik
noóit kunnen betalen'
Een borstreconstructie die 4 000 euro kost,

dat vindt MNM-presentatrice Ann Reymen
(38) schandalig veelgeld, Daarom schreef ze

een open brief aan minister De Block waarin

ze een betere terugbetaling eist, Maar de

medische wereld staat daar niet achter,'Alles
gratis maken is niet realistisch,'

nn Reymen ging
zelf van een D-
cup naar een B-
up nadat ze een

preventieve borstamputatie en

-reconstructie had ondergaan.

Een keuze die ze heel bewust
maakte omdat ze een ver-

hoogde kans op borstkanker

had.Ze koos voor een recon-

structie met natuurlijk weef-
sel. die 15.000 euro kost. Ann

moest daarvan 4.000 euro uit
eigen zak betalen. Te veel.

vindt ze. 'Dat ze dan voor die

siliconen gaan, hoor ik u nog

zeggen'. schrijft ze aan rninis-

ter van Volksgezondheid Mag-
gie De Block. 'Dat kost min-
der. Maar een vrouw zou zo'n
levensbepalende keuze niet
moeten maken op basis van

haar budget. Een nieuw paar

borsten is geen nieuw paar

schoenen. U hebt de verant-

woordelijkheid om ervoor te

zorgen dat alle vrouwen toe-
gang hebben tot de beste

zorg.'
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Ann, hier samen met
haar partner, liet beide

borsten amputere[

&



nstructies ter discussie

onregelmatigheden in mijn bor-
sten. dat ik om de twaalf weken
op onderzoek moest. Dat werd
psychologisch te zwaar. en
daarom heb ik gekozen voor
een amputatie van beide bor-
sten. Ik vond het belangrijk om
dan te kiezen voor een recon-
structie met natuurlijk weefsel,
omdat ik siliconenborsten ge-

woon niet mooi vind.'

Leliiklitteken
Niet zo voor de hand liggend als
het klinkt. want een reconstruc-
tie met natuurlijk weefsel is fy-
siek heel zwaar. en de kosten
liggen initieel heel wat hoger.
'Brj rn,j hebben ze vet uit mijn
heupstreek moeten halen om
mijn borsten te reconstrueren'.
zegt Sabrina. 'Daardoor heb ik
nu een lelijk litteken op mijn
rug. Vroeger had ik ook een ste-

vige cup. nu schiet daar no_e

weinig van over. Maar ik héb
nog borsten. 4.0(X) euro neerleg-
gen was voor mij onmogelijk.
Gelukkig kreeg ik hulp van vzw
Benetiet. die met ophaalacties
het bedrag heeft verzameld. Ik
ben daar eeuwig dankbaar
1'OOr.'

Prioriteiten
'Natuurlijk is dat een smak

-eeld, maar het is dan ook een
uiterst complexe behandeling'.
verzekert oncologisch borst-
chirurg Jan Decloedt. -Vcror

zo'n operatie. die soms meer
dan acht uur duurt, zijn heel wat
handen en instrumenten nodig.
Daarom volstaat de huidige te-
rugbetaling niet en worden in
veel centra supplementen aan-
gerekend. Het zou natuurlijk
zonde zijn als die supplementen
nog hoger worden, waardoor
zo'n reconstructie voor nog
minder patiënten toegankelijk
wordt. Maar anderzijds stellen
we vast dat het zelden voorkomt

dat vrouwen om financiële rede-
nen afhaken. Soms is het een
kwestie van prioriteiten. Som-
mige mensen geven veel geld
uit aan iPhones of vakanties.
maar zijn minder bereid om
voor een complexe borstrecon-
structie te betalen.'

Complioties
Een prothese is goedkoper,
maar zelfs dat bedrag moet wor-
den genuanceerd I'olgens de
chirurg. 'Het klopt dat een rc-
constructie met protheses goed-
koper is in het begin, mÍul na
tien jaar moeten ze vaak vervan-
gen worden. Er kunnen ook
laattijdige complicaties optre-

SABRIT{A

'Vroeger had ik
een steuige cup, nu
schiet daar nog maar
weinig van over'

den, zoals kapselvorming, waar-
voor dan opnieuw ingrepen
nodig zijn. Als je dat allemaal
samentelt. loopt de prijs óók op.
De keuze tussen ei_qen weefsel
en een prothese is voor elke pa-

tiënt een groeiproces en wordt
pas gemaakt na veel praten. De
meeste vrouwen en artsen ver-
kiezen echter een reconstructie
met eigen weefsel wegens het

mooie esthetische resultaat. Bo-
vendien is de kans op complica-
ties op lange termijn kleiner.'
Opmerkelijk: bij een borstam-
putatie na een oncologische be-
handeling kiest slecht.s 40
procent van de vrouwen voor
een reconstructie. 'Een grote

_sroep past hier liever voor. Na
zo'nzwaÍe behandeling is de
drempel hoger om achterafop-
nieuw vrijrvillig een ziekenhuis
binnen te stappen om onder het
mes te gaan'. aldus Decloedt
nog. 'België is koploper in de
reconstructies met lichaamsei-
gen weefsel. Het zou jammer
zijn als genetisch belaste ofon-
colo-eische patiënten door finan-
cieringsperikelen minder
gebruik zouden kunnen maken
van deze techniek.'

Privékliniek
Ook plastisch chirurg Jeff
Hoeyberghs is tegen een'r,olle-
di-ee teru-sbetaling. 'Het is en
blijft een cosmetische ingreep.
Het is problematisch dat men-
sen dat gratis verwachten. want
er zouden -gewoon niet genoeg

chirurgen zijn om aan die vraag
te beantwoorden. Laat die re-
constructies toch over aan een
privékliniek. Op die manier zul-
len meer artsen zich specialise-
ren in die materie, en kunnen
bijgevol-s ook meer vrouwen

-eeholpen worden.'rsB

Het mooi
' len borstreconstructie is geen

i:river esthetische. maar ook een
I rrstellende ingreep'. reageert

ainister De Block. 'Ik ben dan
:,rk voorstander van een betere
eugbetaling. Er lopen nu on-
Èrhandelingen om de prijs naar

-neden te krijgen. Niemand
{:-n nog ongevoelig blijven voor
ri: probleem. maar ik wil niet
runaar door die onderhandelin-
en fietsen. We kunnen alleen
l:ar geduld uitoefenen.'
ilr Sabrina Vansteenkiste
r{1) uit Handzame komt elke
h-iissin-e ter zake te laat. Zij
cader-ring een maand geleden al

preventieve borstamputatie
reconstructie. 'Mijn oma is

aan borstkanker, mijn
. heeft het twee keer
. en mijn zus ook', vertelt

'Ook ik had zodanig veel
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