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De Roemeen Alexandru C. (23) ontkent dat 
hij de moordenaar is van Sofie Muylle (27). 
Hij beweert dat hij haar op het strand heeft 
zien liggen, maar niet heeft aangeraakt. Va-
der Vasile zegt dat Alexandru zich, sinds hij 
terug in Roemenië is, vrolijk en ontspannen 
gedraagt. “Een persoon die iemand heeft ver-
moord, zal veranderen en spijt hebben”, 
klinkt het. Maar Alexandru heeft werk, gaat 
naar de kerk, wil een kippenboerderij oprich-
ten en met zijn vriendin trouwen. 
Ik vraag me af of iemand die gemoord heeft, daardoor 
steevast zal veranderen en spijt vertonen. Misschien 
projecteert Vasile zijn eigen geweten op zijn zoon. Ik 

las enkele boeken over persoonlijkheidsstoor-
nissen en psychopathie, en daaruit heb ik
onthouden dat bepaalde mensen zich volledig
anders kunnen voordoen en over geen greintje
empathie beschikken – waardoor ze ook geen
wroeging kennen. Dat bewijst natuurlijk niet
dat Alexandru de moordenaar is. Maar het
uitblijven van een spijtreactie garandeert ook
niet het tegendeel.
Is het sowieso niet vreemd dat Alexandru
gewoon vrolijk rondloopt, zonder zijn familie te

hebben verteld over de vermoorde vrouw op het strand? 
Dat beeld moet toch wat met hem gedaan hebben? Ik 
heb eens in de file gestaan in een tunnel waar net een 

ongeluk was gebeurd. De hulpdiensten arriveerden. 
Terwijl ik traag voorbij reed, zag ik een bebloed over-
leden slachtoffer op de weg liggen. Aan zijn voeten 
witte sneakers met keurig gestrikte fluogroene veters. 
Allicht had die jongen ze diezelfde morgen nog 
geknoopt, onwetende dat het de laatste keer was. Ik 
was volledig van slag. Dat bleef ik nog een tijd. Thuis 
vertelde ik erover, om ervan te bekomen. Mocht ik een 
vermoorde vrouw op het strand aantreffen, dan had 
me dat ongetwijfeld nog dieper geraakt. Ik zou nog een 
hele tijd over mijn plannen met kippen zwijgen. Maar 
goed, misschien moet ik niet net als Vasile mijn 
karakter op Alexandru projecteren en gewoon het 
onderzoek afwachten.

Afwisselend geven Fleur van Groningen en Nico Dijkshoorn hun eigen kijk op de actualiteit.

Vermoorde vrouw

Een enorm cadeau was het
voor de 17-jarige Isabel toen ze 
vorig jaar een plaatsje vond in 
het dagziekenhuis van het Uni-
versitair Psychiatrisch Cen-
trum van de KU Leuven. Daar 
zijn voor kinder- en jeugdpsy-
chiatrie in totaal 15 dagplaat-
sen, acht daarvan voor jonge-
ren van haar leeftijd. Een 
maand had ze moeten wachten. 
“Maar dat viel eigenlijk nog
mee, normaal zijn de wachttij-
den veel langer.”

Sinds haar vader op haar ze-
vende stierf na zelfdoding, 
heeft Isabel het moeilijk. Tien
maanden lang is ze in Leuven 
behandeld voor ernstige angst-
stoornissen. Ze had zoveel 
schrik van hoogtes en drukke 
plaatsen dat een gewoon leven 
niet meer lukte. Toch oordeel-
den artsen dat het niet nodig 
was haar dag en nacht op te 
nemen. In het ziekenhuis kreeg 
Isabel overdag tot zeven uur 
therapie, maar om 16 uur 
mocht ze naar huis. Dagbehan-
deling is vaker de beste oplos-
sing omdat de band met vrien-
den en familie behouden blijft.
“Wat ik doorheen de dag leer-
de, kon ik ’s avonds uitprobe-
ren. Tegelijk bleef ik ons gezin 
zien. Natuurlijk doet dat
deugd.” 

Dat minister van Volks-
gezondheid Maggie De Block
(Open VLD) nu net op die dag-
opvang bespaart, vindt Isabel 
onbegrijpelijk. “Acties als Rode 
Neuzen Dag doorbreken het
taboe en zamelen geld in. En
dan neemt de politiek op haar 
beurt geld af.” 

Langere wachtlijsten

Ook voor Astrid (16), die tot
aan de krokusvakantie  in
behandeling was in Leuven, is
de besparing een raadsel. Ooit
wilde zij een afspraak maken 
bij een kinderpsychiater in
haar buurt. Wachttijd: meer 
dan een jaar. Op haar plek in
Leuven moest ze zes maanden
wachten.

De psychiaters in Leuven,

maar ook elders, zijn razend. 
“De Block zet ons in de solden”,
klinkt het. Ze begrijpen niet dat
er bespaard wordt, terwijl al ja-
ren wordt aangeklaagd dat jon-

geren geen behandeling krijgen 
of pas nadat ze maandenlang op
wachtlijsten hebben gestaan.
En dat zonder enige vorm van 
overleg. “De minister lijkt te

vergeten dat het hier om jonge-
ren gaat met ernstige proble-
men die niet zonder hulp kun-
nen”, zegt Marina Danckaerts.

In totaal zijn 79 dagplaatsen in
algemene ziekenhuizen recht-
streeks bedreigd. Tegen 2019 
wordt het budget voor het bij-
behorende personeel gehal-
veerd. Volgens het kabinet 
De Block wordt een fout uit het 
verleden gecorrigeerd. “De 
betrokken bedden zijn jaren-
lang gefinancierd alsof er ook
’s nachts opvang was”, zegt 
haar woordvoerster. “Het geld
verdwijnt bovendien niet maar 
wordt geïnvesteerd in andere 
sectoren.” Het zou om zo’n acht
miljoen euro gaan.

De Block heeft van een betere
geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren een 
prioriteit gemaakt. Eerder liet
ze weten elk jaar 20 miljoen eu-
ro extra te investeren. Het 
maakt de verbazing bij de be-
trokken afdelingen alleen maar 
groter. Ze vrezen plekken te
moeten sluiten. Met tot gevolg 
nog langere wachtlijsten. “We 
krijgen amper nog de mogelijk-
heid onze werking te behou-
den”, zegt Gert Peeters, direc-
teur van het UPC in Leuven. 
“Het klopt niet dat er overdag 
maar de helft zoveel geld nodig 
is. Net dan geven we intensief 
therapie, terwijl nachtopvang
veel minder personeel vereist.”

Vandeurzen genegeerd

Ook Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen 
(CD&V) is misnoegd. Hij deed 
vorig jaar een oproep om méér 
dagplaatsen te creëren. Eind
dit jaar zouden er 141 bedden 
bijkomen. Vandeurzen gaf tij-
dens een overleg tevergeefs aan
de verminderde financiering
geen goed idee te vinden. “We 
betreuren dan ook de beslissing
van de federale overheid. We 
bekijken nu samen met de 
sector of het met de nieuwe
norm mogelijk blijft kwaliteit
te bieden. Maar of dat nog lukt, 
is onzeker.”

200 plaatsen bedreigd in 
kinder- en jeugdpsychiatrie

Minder geld voor jongeren 
met psychische problemen

Ondanks de regen zater-
dag zijn de zomerkoopjes 
goed van start gegaan. De 
winkels zagen de verkoop 
ten opzichte van de eer-
ste soldendag vorig jaar 
met 15 procent stijgen. 
Dat melden Comeos, 
Unizo en Mode Unie. Het 
feit dat de solden op een 
zaterdag begonnen, was 
goed voor de verkoop. 
Mode Unie, een deelorga-
nisatie voor de zelfstan-
dige modewinkels van 
Unizo, is tevreden, maar 
hekelt de staking bij De 
Lijn. “De timing is zeer 
ongelukkig”, zegt Jos 
Vermeiren, Directeur 
Unizo Oost-Vlaanderen. 
Het NSZ lanceerde nog 
een opmerkelijk voorstel: 
gratis openbaar vervoer 
van De Lijn op elke eer-
ste soldendag. De organi-
satie zal daarover de 
schepenen van Mobiliteit 
van 13 centrumsteden 
aanspreken.  (cka)

Regen houdt 
soldenjagers
niet tegen

De Brugse
designer
Glenn Mar-
tens (33,
foto), crea-
tief direc-
teur van het
Parijse

modelabel Y/Project, 
heeft in Parijs de Grote 
Prijs van de gerenom-
meerde mode-bekroning 
Andam binnengehaald. 
Het prijzengeld, 
250.000 euro, moet die-
nen om jonge ontwerpers 
te steunen. Martens 
kreeg de prijs overhan-
digd van de Franse 
minister van Cultuur 
Françoise Nyssen. Voor 
de ontwikkeling van zijn 
merk kan hij ook een jaar 
lang rekenen op steun 
van Francesca Bellettini, 
topvrouw van Yves Saint 
Laurent. Martens leidt 
het label sinds 2013. 
Vogue omschreef hem al 
als de rijzende ster in de 
modewereld, vanwege 
zijn gedurfde unisex- en 
streetwearcollecties. (cka)

Brugse ontwerper 
wint prestigieuze 
modeprijs

Door een plotse halvering van de financiering 
voor personeel zijn meer dan 200 opvangplaat-
sen voor kinderen en jongeren met psychische 
problemen bedreigd. De betrokken psychiaters 
zijn woedend op minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block (Open VLD). Collega-minis-

ter Jo Vandeurzen (CD&V) vraagt dat 
De Block de beslissing terugdraait.

ISABEL EN ASTRID
PATIËNTES

“De samenleving zamelt geld in 
voor jongeren die het mentaal 
lastig hebben. Tegelijk neemt 
de politiek geld af”

JONAS MAYEUR
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