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b In ons land krijgen jaarlijks meer dan
70.000 mensen de diagnose kanker en dat
aantal stijgt jaar na jaar. In de Antwerpse
regio komt zowat 40% van de kankerpati-
enten in de ZNA Oncologiekliniek terecht,
een samenwerking tussen de afdelingen
voor kankerbehandeling van de ziekenhui-
zen Middelheim, Stuivenberg/Sint-Eras-
mus en Jan Palfijn. “We hebben veel erva-
ring met de ziekte en de behandelingen,
maar ook met de acute en latere gevolgen
van kanker”, zegt dr. Dirk Schrijvers, me-
disch diensthoofd Oncologie. 

“Huidkanker in het gelaat, een tumor in
de hals of in de borst: kanker grijpt in op 
het zelfbeeld van patiënten, die zich soms
echt gaan verstoppen. Haarverlies door
chemotherapie is bekend. Door nieuwe ge-
neesmiddelen zien we de jongste jaren ook
hoe langer hoe meer patiënten die enorme
huiduitslag krijgen als erg vervelend ne-
veneffect.” Daarnaast vermindert de weer-
stand van de huid van kankerpatiënten tij-
dens hun behandeling, ze wordt gevoeli-
ger. Ook littekens na een operatie vergen 
goeie verzorging en eventueel camouflage.

Jaar opleiding
Binnen het ziekenhuis zijn er schoon-

heidsspecialisten die kankerpatiënten met 
de nodige expertise behandelen. “Maar
eens de patiënten weer naar huis mogen, is
er weinig tot geen specifiek aanbod van
schoonheidsspecialisten met oncologische
specialisatie”, zegt Katleen Vanderbeken, 
directeur van het Institute for Professional
Care (IFPC). “Kankerpatiënten voelen 
vaak schroom om naar een schoonheids-
specialist te stappen en schoonheidsspecia-
listen voelen vaak schroom om met kan-
kerpatiënten om te gaan of ze hebben niet

de kennis van specifieke producten.”
Daarom zet het IFPC in november een

nieuw soort opleiding op in het ZNA Mid-
delheim. Twintig (zelfstandige) schoon-
heidsspecialisten krijgen een jaar lang les
van het multidisciplinair oncologisch
team, lopen stage, maken een eindwerk en
krijgen een kwaliteitslabel dat hen ‘in de
markt’ moet zetten als expert. “Ze komen
in een databank terecht, zodat kankerpati-
enten via de website www.boekeenaf-
spraak.be in hun buurt een specialist kun-
nen vinden”, legt Vanderbeken uit. 

Schoonheidsspecialisten betalen 1800 eu-
ro voor de opleiding, het IFPC werkt vrij-
willig en is zelfbedruipend en het oncolo-
gisch team van ZNA steekt er vanuit het
hart extra tijd in.

Belangrijke babbel
ZNA is het tweede ziekenhuis dat de op-

leiding, met steun van het IFPC, aan-
biedt. Begin volgend jaar volgt het AZ Sint-
Maarten in Mechelen. De primeur was

voor het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, waar
in mei volgend jaar de eerste lichting af-
studeert. 

Een van de studentes daar is Anne Ostyn
(55) uit Sint-Gillis-Waas. “Ik ben al 35 jaar
schoonheidsspecialiste en werd steeds va-
ker geconfronteerd met kankerpatiënten”,
zegt Ostyn. “Ik had het gevoel dat ik nog
kon bijleren. Puur fysiek hebben kankerpa-
tiënten bijvoorbeeld goeie neutrale pro-
ducten nodig om hun huid te hydrateren
en opnieuw weerstand te geven. Of ze le-
ren van ons hoe ze hun litteken het mooist
kunnen camoufleren. Ook het mentale
telt. Als schoonheidsspecialist werk je mee
aan hun zelfvertrouwen.”

Terugbetaling
“De babbel bij de behandeling is inder-

daad heel belangrijk”, bevestigt Monique
Rousseau (62) uit Wijnegem. Zij kreeg in
februari de diagnose ‘mantelcellymfoom’,
een zeldzame vorm van lymfeklierkanker,
en herstelt nu van haar laatste behandeling

in het Middelheimziekenhuis. “Hier heb ik
een paar schoonheidsbehandelingen ge-
had en ik had daar echt deugd van”, zegt
Rousseau. “Ze zagen dat ik in een dipje zat
en telkens wist zo’n verzorging mij te ont-
spannen. Mijn huid werd ook sterker. Voor
mijn ziekte ging ik nooit naar de schoon-
heidsspecialist, maar hierna wil ik het
graag blijven doen. Het geeft een zekere
kracht en daarom is het even belangrijk als
de rest van de behandeling.”  

“Van kankerpatiënten krijg je veel dank-
baarheid terug”, verwoordt Anne Ostyn
het. “Ik specialiseer mij vanuit het hart. Als
schoonheidsspecialist ontdek je ook gere-
geld kanker. Ik heb ooit iemand moeten
‘dwingen’ om naar een dokter te gaan.”

Kankerpatiënten betalen nu nog zelf hun
schoonheidsbehandeling, maar het
IFPC zit wel samen met de mutualiteiten
om terugbetaling mogelijk te maken.

i www.institutefpc.eu

Kanker

“Schoonheidszorg is even 
belangrijk als behandeling”
ZNA Middelheim leidt schoonheidsspecialisten op tot oncologische experten

S
teeds vaker worden 
schoonheidsspecialisten met
kankerpatiënten 
geconfronteerd. Geregeld 

ontdekken ze ook kanker bij een van 
hun klanten. Een speciale opleiding in 
het Antwerpse ZNA Middelheim moet 
de schoonheidsspecialisten specifieke 
kennis bijbrengen. Doel: meer 
kankerspecialisten in onze regio.

SYLVIA MARIËN

KATLEEN VANDERBEKEN

Directeur van het Institute for Professional Care (IFPC)

‘‘Patiënten voelen schroom om naar 
een schoonheidsspecialist te stappen. 
En die voelt zich vaak ook onzeker.’’

Kankerpatiënte Monique Rousseau. “Ook na de behande-
ling wil ik naar een schoonheidsspecialist blijven gaan, 
terwijl ik dat voor mijn ziekte nooit deed.” FOTO'S PATRICK DE ROO

ANNE OSTYN

schoonheidsspecialiste

‘‘Ik heb al een aantal keer kanker bij
iemand ontdekt. Zelfs al iemand 
‘verplicht’ om naar de dokter te gaan.’’
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Het Lichaam
van Coppens

Het lichaam botst op zijn grenzen…

Wel vaker waarschuwing voor gevaarlijke drugs
b Het mag dan wel de eerste keer zijn dat CMA in een xtc-pil aangetroffen 
wordt, ook eerder waarschuwde het BEWSD al voor gevaarlijke (lees: nog 
gevaarlijker dan gemiddeld) drugs. “We sturen bijna maandelijks een 
waarschuwing uit. Op dit moment gaat het dan vooral over 4-Fluoramfeta-
mine”, zegt Peter Blanckaert. “Ook pillen met hoge dosissen MDMA komen 
we de laatste 2 à 3 jaar veel tegen. De dosissen MDMA zijn bijna verdub-
beld de laatste jaren.” Het BEWSD heeft ook een theorie over het waarom 
van die hogere dosissen. “Dat zou te maken kunnen hebben met de regels 
rond bezit voor persoonlijk gebruik in Nederland”, legt Blanckaert uit. “Ie-
mand met een pil laten ze misschien nog wel passeren, daarom draait men 

meer in één tablet.” (sare)

een hoeveelheid cannabis bij zich”,
zegt Antwerps parketwoordvoerder
Ken Witpas. 

De jongeman werd opgepakt en in
zijn woning, in Boom, werd een huis-
zoeking gedaan. “Daar werden nog 32
xtc-pillen gevonden”, aldus Witpas.
“Een van die pillen was een gele met
de inscriptie ‘Durex’.” 

“Levensgevaarlijk”
Het is die pil die gisteren tot waar-

schuwingen van verschillende instan-
ties leidde. Toxicologisch onderzoek
wees namelijk uit dat de pil de stof
4-chloromethamfetamine (CMA) be-
vatte. “Een uiterst gevaarlijke en le-
vensbedreigende stof”, waarschuwt
Witpas.

Volgens het Wetenschappelijk Insti-
tuut Volksgezondheid (WIV) werd er
nooit eerder – niet in België, noch in
het buitenland – CMA aangetroffen in
een xtc-tablet. Toch valt het absoluut
niet uit te sluiten dat de stof niet aan-
wezig is in andere tabletten dan de ge-
le met het Durex-opschrift.

Het WIV en het Belgian Early War-
ning System on Drugs (BEWSD) ra-
den dan ook iedereen aan om bijzon-
der voorzichtig te zijn met alle xtc-pil-
len. “Er circuleren momenteel veel
pillen met een hoge dosering MDMA
(een van de hoofdbestanddelen van xtc-
pillen, red.)”, zegt dokter Peter Blanck-
aert van het BEWDS (zie kader).

Het BEWDS roept ook op om alle in-
formatie over de pillen met CMA aan
hen door te spelen.   

De risico’s van het gebruik van CMA

Dodelijke xtc 
onderschept op Tomorrowland

Drugs

b Bij een controle aan de ingang
van het dancefestival Tomorrow-
land in De Schorre in Boom werd
in juli een 24-jarige dealer onder-
schept. “De man had 34 xtc-tablet-
ten, een hoeveelheid cocaïne en

V
erschillende instanties
waarschuwen voor
een xtc-tablet dat op
de markt is. Het bevat

de zeer toxische, en zelfs 
dodelijke stof, CMA. De pil 
werd onderschept op het 
festival Tomorrowland in 
Boom.

Voor het eerst 
toxische stof CMA 
aangetroffen in 
xtc-tablet

SAM REYNTJENS

PETER BLANCKAERT

Dokter BEWDS

“De stof CMA is 
bijzonder toxisch en kan 
blijvende hersenschade 
veroorzaken.”

In gele xtc-tabletten met 
de inscriptie ‘Durex’ is de 
levensbedreigende stof 
CMA aangetroffen. FOTO GVA

De bewuste xtc-pillen werden aan de ingang van het dance-
festival Tomorrowland onderschept. FOTO JOREN DE WEERDT

zijn groot. “De stof is bijzonder
toxisch en kan blijvende hersenscha-
de veroorzaken”, zegt Blanckaert. “Ze
werd oorspronkelijk onderzocht als
antidepressivum. Maar na de ontdek-
king van de negatieve eigenschappen
werd dat stopgezet.” 

Ook de bijwerkingen van de stof zijn
niet minnetjes. “Een van de risico’s is
oververhitting”, legt Blanckaert uit.
“Dat uit zich in zeer heftig zweten,
trillende spieren en zelfs spieraf-
braak. Na een paar uur kunnen de
nieren blokkeren en bestaat het risico
op een volledig orgaanfalen. De com-
binatie met MDMA is erg gevaarlijk, 
met mogelijk de dood tot gevolg.”

Voorlopig werden evenwel nog geen
intoxicaties of overlijdens aan CMA
gelinkt. 

Of de opgepakte dealer dezelfde pil-
len al eerder aan de man gebracht
had, is niet duidelijk. De man werkt
niet mee aan het onderzoek en ver-
klaarde tot op heden bitter weinig aan
de politie. Hij zit ondertussen al an-
derhalve maand in de gevangenis in
de Antwerpse Begijnenstraat. “Het
onderzoek is nog lopende”, vertelt 
Witpas.

b De voorbije twee eeuwen is de we-
reldbevolking verzevenvoudigd, een
evolutie die volgens Ined nog een tijdje
wordt voortgezet, om aan het eind van
de 21ste eeuw uit te komen op mis-
schien wel 11 miljard mensen.

Wel wordt een verdere vertraging van
de groei verwacht. Vijftig jaar geleden

groeide de wereldbevolking nog met
2 procent per jaar, maar intussen is
die toename al bijna gehalveerd tot
1,2 procent per jaar in 2015. Ined
verwacht dat er binnen een eeuw
sprake zal zijn van een “quasi stabili-
satie” van de wereldbevolking.

“Een van de grootste veranderin-
gen wordt de enorme groei in Afrika,
waar de bevolking tegen het eind
van de eeuw bijna zal verviervoudi-
gen”, meldt Ined verder. Het conti-
nent, dat momenteel 1,2 miljard in-
woners telt, zal in 2100 naar ver-
wachting door 4,4 miljard mensen
worden bewoond. (blg)

Bijna 10 miljard mensen 
op aarde in 2050
In 2050 zullen er bijna 10 miljard 
mensen op aarde leven, dat blijkt 
uit een tweejaarlijkse analyse van 
de Franse onderzoeksinstelling 
Ined. Vandaag wordt onze planeet 
nog door 7,3 miljard mensen 
bewoond.
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