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Vrijwilliger Peter /
“Uiteindelijk zijn we allemaal
kwetsbare mensen.”

#Je Geld of je Leven

/

Ben jij bereid je huis te verkopen
om je medicijnen te betalen?

© Tess Vonck

In beeld /
In het spoor van de
vluchtelingen in Griekenland

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT
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ONTMOETING // BELGIË

Peter Hooremans
IS VRIJWILLIGER BIJ DOKTERS VAN DE WERELD
ANTWERPEN
Samen met het Antwerpse team zoekt hij therapeuten en psychologen die bereid zijn patiënten met psychische problemen
in hun praktijk op te nemen.
Waarom de beslissing om als vrijwilliger aan de slag te
gaan bij Dokters van de Wereld?
“ In het leven maak je soms dingen mee die je fundamenteel
veranderen. Bij mij was dat de periode dat ik in Tibet leefde.
Ik runde er mee een internationaal hotel, het enige in Tibet, en
werd er bevriend met de Tibetaanse monniken. Daar zag ik wat
vluchten en onderdrukking doet met een mens. Veel monniken
moesten ondergedoken leven, soms ook wegvluchten naar het
buitenland. Daar verzeilden ze vaak in een leven van overleven
en armoede. Zo is mijn affiniteit ontstaan om mensen op de
vlucht te helpen. Een affiniteit die ik terugvond bij Dokters van
de Wereld. ”
Wat doe je bij Dokters van de Wereld?
“ Veel patiënten bij Dokters van de Wereld zijn vluchtelingen
die getraumatiseerd zijn door wat ze in hun land en onderweg
hebben meegemaakt. Ik coördineer het project ‘Trauma &
Exil’, dat op zoek gaat naar psychologen in het Antwerpse die
bereid zijn deze mensen therapeutisch te begeleiden in hun
privépraktijk. Ik denk dat dit werk goed bij mij past: ik zorg
graag voor andere mensen, wil altijd dat ze het goed hebben.
Soms ben ik meer bezig met het welzijn van anderen dan met
dat van mij. Dan moet ik aan mijn oren trekken en een beetje
me-time incalculeren (lacht). ”

© Emmy Deschuttere

Zou je anderen aanraden om vrijwilliger te worden voor
mensen in een kwetsbare situatie?
“ Weet je, uiteindelijk zijn we allemaal kwetsbare wezens. Wie
is nog nooit beland in een situatie waarvan je dacht: hier kom ik
niet meer uit? Wel, het is op dat soort momenten dat je beseft
dat je enkel uit de put raakt door de steun van anderen. Ik wil
in dit leven mee een schouder zijn waar anderen op kunnen
leunen als ze het even niet meer zien zitten. Die gedachte
maakt me gelukkig. ”

Ik wil in dit leven een schouder zijn waar anderen
op kunnen leunen als ze het even niet meer zien
zitten. Die gedachte maakt me gelukkig.

Wil je de collega worden van Peter?
Het Antwerps zorgcentrum verwelkomt je graag als
vrijwilliger. Medisch of niet-medisch: al wie een paar
uurtjes van z’n tijd wil komen helpen, is meer dan
welkom. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar
engagement@doktersvandewereld.be
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KORT...

Offensief Syrië
Hulpverlening gaat ondergronds
De situatie in Syrië blijft verslechteren. Afgelopen zomer vernietigden 9 aanvallen gedeeltelijk of volledig de bloedbank van Aleppo, 2 ambulances en 7
hospitalen. Een baby werd dood verklaard, 2 hulpverleners stierven ter plekke. “Het is intussen zo gevaarlijk geworden om zich te laten verzorgen in een
hospitaal dat ons personeel nu patiënten verzorgt op geheime plaatsen, ondergronds, ten koste van de zorgkwaliteit maar wel met een grotere zekerheid
dat er geen levens zullen sneuvelen.” zegt Joel Weiler, Directeur Urgenties.

© Dokters van de Wereld

761

Grens Servië-Hongarije
Geweld tegen vluchtelingen
door autoriteiten

© Frédéric Pauwels

Sinds de Hongaarse autoriteiten de grenscontroles begin juli aanscherpten en het aantal
gedwongen uitzettingen toeneemt, verzorgt Dokters van de Wereld steeds meer vluchtelingen die worden toegetakeld door de Hongaarse politie. Veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd
door hoe ze door de autoriteiten worden aangepakt. “Sommige patiënten werden behandeld voor
wonden veroorzaakt door traangas of hondenbeten. Eén van onze patiënten werd bijvoorbeeld al
twee keer genaaid aan zijn hoofd nadat hij met geweld werd teruggedreven door de Hongaarse
politie.” Vertelt Biljana Stankovic, coördinatrice voor Dokters van de Wereld in Servië

De jungle van Calais
Recordaantal
vluchtelingen
Vorig jaar groeide Calais uit tot een
jungle met duizenden vluchtelingen. Omdat de overheid niets deed,
bouwden humanitaire organisaties
en burgers zelf de hulp uit. Een jaar
later blijkt de situatie erger dan ooit
te voren: “Vorig jaar zaten hier 5000
mensen, vandaag zijn er dat 10.000 en
dat terwijl er de helft minder plaats is. Maar wat ons echt bang maakt, zijn de vele onbegeleide kinderen in het kamp. Volgens de laatste telling leven momenteel 761 kinderen in het
kamp. 80% van hen zijn helemaal op hun eentje, niet begeleid door ouders of volwassen
mensen. Uit bevraging blijkt dat die geïsoleerde kinderen gemiddeld al 5 maand in het
kamp leven, onbeschermd en blootgesteld aan geweld en misbruik. Het is eigenlijk niet te
geloven dat dit gebeurt in mijn land, het land van liberté, égalité en fraternité. Het is gewoon
beschamend.” Vertelt Melanie Vion, medewerker van Dokters van de Wereld in Calais

Mobiel tandartskabinet
Gratis tandzorg
in Antwerpen en
Zeebrugge
Begin augustus trok Dokters van
de Wereld met een mobiel tandartsenkabinet naar Antwerpen en
Zeebrugge. Daklozen, mensen
zonder papieren en vluchtelingen
kregen gratis tandzorg.
Afgelopen maanden kwamen zoveel patiënten bij ons langs met
ernstige tandpijn, dat we besloten
met een mobiel kabinet de acute
noden weg te nemen. 1 van de
vrijwillige tandartsen die meehielp
is Marina uit Kortenberg. "Ik had
tijd en wilde helpen.", zegt ze. " Ik
weet dat het niet makkelijk is om
tandartsen te overtuigen om zich
vrijwillig in te zetten. Toch geeft het
enorm veel voldoening om hier te
helpen.” In het najaar gaat het kabinet opnieuw de baan op. Vrijwilligers kunnen zich inschrijven via de
vacaturepagina op de site
www.doktersvandewereld.be
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Het aantal kinderen dat momenteel onbegeleid
ronddwaalt in de Jungle van Calais.
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Campagne /

JE GELD OF
JE LEVEN

ONZE LEVENS IN DE GREEP
VAN DE FARMAINDUSTRIE
Zou jij je huis verkopen om een kankerbehandeling te betalen? De vraag is niet zo vreemd als ze lijkt. Veel innovatieve
behandelingen bestaan maar zijn onbetaalbaar. De grenzen
liggen niet meer in de labo's, maar in onze portefeuille. “Als
we deze koers blijven varen gaat onze sociale zekerheid failliet en zullen er mensenlevens sneuvelen.”

DOKTERS VAN DE WERELD
STELT VOOR: DE CAMPAGNE
JE GELD OF JE LEVEN
Het is november 2015 en Jan heeft
één seconde de tijd om te beslissen
of hij 50.000 euro voor een experimentele kankerbehandeling voor
zijn vrouw uit eigen zak zal betalen.
Patricia, 56 jaar, sukkelt al 25 jaar
met hepatitis C na een besmetting
tijdens haar bevalling: in de loop der
jaren heeft ze haar full time job moeten afbouwen en intussen hangt ze
al 2 decennia aaneen van de klachten. Patricia is dan ook dolblij als in
2013 Sofosbuvir op de markt komt:
een gloednieuw middel tegen hepatitis C dat erg doeltreffend is én
veel minder bijwerkingen geeft. Aan
die vreugde komt echter snel een
eind als Patricia te horen krijgt dat
ze niet in aanmerking komt voor de
behandeling: ze is namelijk niet ziek
genoeg…

SORRY MEVROUW, MAAR U BENT NIET
ZIEK GENOEG
“Sofosbuvir is een uitstekend voorbeeld van
hoe de prijs van geneesmiddelen nu ook in rijke landen als België mensen uitsluit van zorg”
vertelt Xavier de Béthune, Medisch Directeur bij Dokters van de Wereld “Dit middel is
een levensredder voor de circa 75.000 chronische gevallen in België. Enig probleem: het
prijskaartje. Ons land moet momenteel 43.000
euro ophoesten om de behandeling voor één
patiënt te financieren. Dat is onbetaalbaar.
Daarom heeft België noodgedwongen beslist
het middel enkel terug te betalen voor wie zich
in de laatste fases bevindt. Mensen zoals Patricia, die volgens dat systeem nog niet ziek
genoeg zijn, vallen daarom uit de boot. Om
het cynisch te zeggen: enkel de happy few
die ofwel bijna op sterven liggen ofwel genoeg
geld hebben om het uit eigen zak te betalen,
kunnen zich een behandeling permitteren.
Dit soort praktijken leidt uiteindelijk tot klassengeneeskunde, een erosie van de sociale
zekerheid en doodzieke mensen die een levensreddende behandeling aan hun neus zien
voorbijgaan. Het spreekt voor zich dat Dokters
van de Wereld hier tegen protesteert.”
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Enkel de happy few
die ofwel bijna op
sterven liggen ofwel
genoeg geld hebben
om het uit eigen zak
te betalen, kunnen
zich een behandeling
permitteren.
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In samenwerking met

DE FARMAINDUSTRIE BEARGUMENTEERT Z’N HOGE PRIJZEN VAAK DOOR
TE ZEGGEN DAT DE ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSKOSTEN ZO HOOG
LIGGEN. DAT LIJKT EEN ZINNIG ARGUMENT?
“Al jaren verschuilt de farma zich achter de
onderzoekskosten maar weigeren ze steevast
te zeggen hoe hoog die in feite echt liggen.
Wat Sofosbuvir betreft, heeft een onderzoeksteam trouwens uitgedokterd dat de productie
van één behandeling nog geen 150 euro kost.

43.000 versus 150 euro, ik laat u de rekensom
zelf maken. Bovendien blijkt dat farmabedrijven
steeds minder aan echt innovatief onderzoek
doen en pas op de boot springen nadat universitaire onderzoeksgroepen – vaak betaald met
belastinggeld – met een nieuwe, fundamentele
innovatie naar buiten komen. Farmabedrijven
investeren vandaag meer in marketing en reclame dan in onderzoek. Dat zegt wel genoeg
denk ik.”
HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN?
HOE SLAAGT DE FARMAINDUSTRIE ER
IN ONZE OVERHEID DIE PRIJZEN TE
LATEN BETALEN?
“Omdat ze zeer veel macht en invloed hebben.
Overheden, landen, ménsen hebben deze geneesmiddelen nodig. De modale Belg wil liever niet sterven. En de modale overheid laat
z’n volk liever niet sterven. Met andere woorden: we zitten in een afhankelijkheidsrelatie.
Door een patent te zetten op de moleculen
die ze ontwikkelen, creëren de farmamensen
een monopolie waardoor er weinig tot geen
onderhandelingsruimte overblijft. Landen als
België onderhandelen wel degelijk met de pillenfabrikanten maar hebben weinig marge: stel
dat de overheid tijdens de onderhandelingen
aangeeft dat de prijs te hoog ligt, kan de producent beslissen de molecule niet op de markt
te brengen in ons land of laten ze vallen dat ze
misschien wel zullen vertrekken uit België. Eenvoudig gezegd: het huidig model rond de prijzen is dat er geen model is. Het zwaartepunt
van de macht ligt daardoor bij de farma, en dat
wordt stilaan nefast voor onze gezondheid en
die van onze sociale zekerheid. Bepaalde nieuwe, veelbelovende immuuntherapieën tegen
kanker kosten 150.000 of zelfs 300.000 euro.
Per persoon! Gezien onze vergrijzende bevolking en het stijgend aantal kankerpatiënten zitten we met een tikkende tijdbom. Niemand kan
dit betalen, zelfs niet de welvarendste landen.
Zelfs het Riziv, de organisatie in ons land die
al onze geneesmiddelen terugbetaalt, beaamt
dat de huidige situatie niet houdbaar is.”
WAT ZIJN DE OPLOSSINGEN? HOE
KUNNEN WE DE MACHT VAN DE
FARMAREUZEN DOORBREKEN?
De Béthune: “Als ngo moeten we in eerste instantie sensibiliseren, mobiliseren en protesteren op een slimme manier. Heel veel burgers
zijn niet op de hoogte van deze prijzenoorlog
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die, het woord zegt het zelf, dodelijke slachtoffers maakt. Met deze campagne willen we daar
verandering in brengen. De kracht van een
kwaaie burger is ongelofelijk groot. De case
rond het allergiemiddel Epipen van farmagigant Mylan is hier een goed voorbeeld van: het
bedrijf kwam zwaar onder vuur te liggen toen
bleek dat de prijzen voor de levensreddende
injectiepen flink waren gestegen, van 100 naar
600 dollar. Na een collectieve golf van verontwaardiging doorheen heel Amerika is de fabrikant uiteindelijk moeten zwichten en hebben ze
een goedkoper variant uitgebracht. Power to
the people, daar houden wij van.”

Samen staan we sterk
Niet enkel Dokters van de Wereld
trekt aan de alarmbel: van academici, artsen, onderzoeksgroepen,
mutualiteiten tot en met politici en
het Riziv dat de terugbetaling van
alle geneesmiddelen in ons land
regelt: één voor één beamen ze
samen met Dokters van de Wereld dat als er niets verandert, ons
systeem en de gezondheid van
duizenden mensen binnenkort
op het spel staat. Ook zij steunen
dan ook volop onze campagne.

Wat kan jij doen?
 a naar www.thecostoflife.be,
G
en teken onze petitie gericht aan
Minister voor gezondheid De Block
■ Hang de affiche op aan je venster en
bestel een affiche via
donateurs@doktersvandewereld.be
■ Deel de campagne op je facebook,
twitter en instagram
■ Ben je zelf slachtoffer van dit
prijzenbeleid? Of ken je iemand in je
omgeving die wel ziek is maar geen
toegang krijgt tot dure medicatie?
Stuur je verhaal naar emmy.
deschuttere@doktersvandewereld.be
■
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Griekenland
Met de financiële
steun van Echo.

DOKTERS VAN DE WERELD IN HET
SPOOR VAN DE VLUCHTELINGEN
Griekenland, zomer 2016. Na het sluiten van de grenzen in de Balkan,
kwamen zo’n 55.000 vluchtelingen vast te zitten in Griekenland. Daar
leven ze momenteel in extreem moeilijke omstandigheden. Om de belangrijkste noden te verlichten, begon Dokters van de Wereld met een
grootschalig programma om de vluchtelingen over het ganse land te helpen. Op 9 plekken geven we vandaag medische en psychologische hulp.
Een fotoreportage door Fred Atax en Tess Vonck
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01 M
 omenteel zitten meer dan 55.000
Syrische, Afghaanse en Iraanse vluchtelingen vast in Griekenland, onzeker over wat met hen zal gebeuren.
Dokters van de Wereld verleent hulp in
9 kampen.
02 D
 okters van de Wereld start met melkdistributie in de vluchtelingenkampen:
"Deze actie gaat verder dan het aansterken van de kindjes. Het maakt de
kinderen en baby's sterker maar ook
de mama's voelen zich door dit soort
acties gesterkt omdat ze hun kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben.", zegt Eva, coördinatrice vanop
het terrein.
03 O
 mdat er een gebrek aan onderwijs is
voor de kinderen in een Grieks vluchtelingenkamp, heeft Dokters van de
Wereld besloten om zelf een school te
openen. "Kinderen hebben kleren en
schoenen nodig. Maar ook speelgoed
en onderwijs zijn onontbeerlijk voor de
ontwikkeling van een kind." zegt Anna,
coördinatrice in Griekenland.
04 H
 eel wat vluchtelingen proberen het
beste te maken van hun verblijf: Azimi
komt uit Afghanistan. Bij zijn aankomst reageerden de kampverantwoordelijken argwanend op zijn idee
om met tekenmateriaal aan de slag te
gaan. "Vandaag komen ze me geregeld nieuw schilder- en tekenmateri-

aal brengen. Elke week organiseer ik
een tekenworkshop met mijn 50 leerlingen." zegt de artiest.
05 D
 it is Alireza : een moedige jongen van
11 die de oversteek met een rubberbootje overleefde en al 6 maand in een
Grieks kamp woont. Elke dag denkt hij
aan zijn neef en beste vriend Reza die
hij verloor in het tumult van de oversteek. Zal hij hem ooit nog terugzien?
06 In onze mobiele en vaste kabinetten komen vooral kindjes en vrouwen
langs: 54% van onze patiënten zijn
vrouwen 1 op 3 patiëntjes zijn jonger
dan 14. We helpen elke maand meer
dan 6500 vluchtelingen.
07 D
 it is Lito, onze gynaecologe. Sinds
eind augustus rijdt ze met een gespecialiseerde gynaecologische medibus
naar de kampen. De vrouwen kunnen bij haar terecht voor echografieën, prenatale consults of bijvoorbeeld
contraceptie.
08 O
 nze medewerkster, kinderdokter
Nikolitsa, checkt deze kleine meid op
koorts en meet de zuurstof in haar
bloed. De meeste kindjes in de Griekse
vluchtelingenkampen hebben aandoeningen aan de luchtwegen: opsporing
en goede behandeling is erg belangrijk.

Lees meer over ons werk voor vluchtelingen in Griekenland
www.doktersvandewereld.be

BORSTKANKER:
HOE VERDER
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