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Ik ga u een vervelende waarheid vertellen. 
Ik schreef er al eerder over, maar u wilt 
niet luisteren. Dus daar gaan we nog een 
keer. Het programma ‘De Mol’ is niet live. 
Het is een montage. Aan die montage is 
maanden gewerkt. U ziet in een uur wat de 
deelnemers in drie dagen meemaakten. 
Keurig geknipt en zorgvuldig zo achter 
elkaar gezet dat u nooit, ik herhaal 
– nooit – zult kunnen raden wie de mol is. 
U kunt het wel raden, maar dan hebt u ge-
luk. Het programma ‘De Mol’ wordt zo gemaakt 
dat u nooit op basis van de beelden zult kunnen ra-
den wie de mol is. U moet ‘De Mol’ zien als een 
slecht geschreven thriller. Nooit geeft de schrijver 
u een aanwijzing en opeens, op de laatste bladzijde 
verschijnt een wildvreemde moordenaar. Klaar. 
Zo is het ook bij ‘De Mol’. Ze laten u in een geraffi-
neerde montage precies zien wat ze u willen laten 
zien. Ik zeg nog maar eens met grote nadruk: u 

zult nooit met zekerheid de mol kunnen
aanwijzen. En toch lijkt dat nu juist de
grote aantrekkingskracht te zijn. In Ne-
derland staan er tijdens de bekendmaking
duizenden mensen in een stadspark te jui-
chen als ze het goed hebben voorspeld.
Maar dat is toeval. 
Ik worstel met dit raadsel. Want dit is de
waarheid. Niets is controleerbaar in ‘De
Mol’. Alles kan door de makers in de mon-
tage worden gemanipuleerd. Saaie deelne-
mers kunnen door de redactie worden ge-
elimineerd. Nooit weten we wat de deelne-
mers hebben ingevuld. Nog nooit heeft

iemand een volledig ingevuld formulier met mol-
vragen onder ogen gehad. 
U wordt week in week uit bedonderd en nu komt 
het: dat vindt u heerlijk. Liefhebbers van ‘De Mol’ 
zijn mensen die met de handen voor de ogen en de 
vingers in de oren heel hard schreeuwen dat ze 
ontzettend zitten te genieten. 
Legt u het mij uit. Waarom wilt u zo graag worden 
bedrogen? Wat is daar leuk aan?

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

Week in week uit bedonderd
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De Vlaamse regering wordt
weleens smalend een “boek-
houdersregering” genoemd:
degelijk, maar met weinig uit-
straling of wervende kracht.
Dat is een groot nadeel wan-
neer het over de grote politie-
ke verhalen gaat (of bij de ver-

kiezingen), maar zoiets heeft ook zijn voordelen. 
Zoals bijvoorbeeld bij een begrotingscontrole. Af-
gelopen weekend is gebleken dat de rekeningen 
zo goed klopten, dat er zelfs een overschot van 
200 miljoen euro was. 

Zoals het goede boekhouders betaamt, heeft de 
regering de helft daarvan als buffer opzijgezet. 
De andere 100 miljoen euro gaat ze wel uitgeven. 
Alleen is er iets vreemds aan de hand met die uit-
gaven. Onderwijs krijgt extra geld, De Lijn krijgt 
extra investeringen, er is extra budget voor het 
energiebeleid. Maar er gaat geen enkele euro ex-
tra naar de jeugdzorg.

Dat is vreemd, want de voorbije weken is einde-
lijk voor iedereen duidelijk geworden dat het 
structureel fout loopt met de jeugdzorg in Vlaan-
deren. De jonge criminelen die uit plaatsgebrek 

niet naar Everberg kon-
den gaan, zijn het symp-
toom van een crisis die al
langer aansleept. De sec-
tor kreunt onder de
wachtlijsten, er is te wei-
nig geld om het toene-
mende aantal ontspoorde
jongere op te vangen. Er
is overal plaats te kort,
zowel voor criminelen als
voor jongeren met psy-
chiatrische problemen.

Zo goed mogelijk worden de gaten dichtgereden 
met vrijwilligerswerk en extra inzet van het per-
soneel. Maar dat is niet houdbaar. De moeder die 
vandaag in deze krant een noodkreet slaat, is 
lang niet de enige. De situatie is explosief. 

De Vlaamse regering weet dat ook. Nu had ze de
ideale kans om daar iets aan te doen. De geesten 
zijn gerijpt, er is extra geld, het is alleen maar 
een kwestie van te beslissen. Maar wat doet deze 
regering? Niks. Ze doet alsof ze het niet heeft ge-
zien. Vorige week vond zelfs bevoegd minister 
Vandeurzen het nochtans een schande dat nog 
steeds jongeren in de aftandse gevangenis van 
Tongeren zitten. Het is nogal gemakkelijk om 
mee te huilen met de wolven in het bos, en er een 
week later niks aan te doen.

Boekhouders hebben toch de reputatie om op 
lange termijn te denken? Waarom doet de rege-
ring dat dan niet wanneer het over ontspoorde 
jongeren gaat? 

Pieter 
Lesaffer
Redacteur

“De situatie in 
de jeugdzorg is 
explosief, maar 
de Vlaamse 
regering doet 
alsof ze het 
niet ziet”

Gemiste kans

Reageer op commentaar@nieuwsblad.be
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“Ik ben, hoe zal ik het zeggen,
voorzichtig zwanger. Elke week
extra is een extra week geluk.”
Cécile (28) had borstkanker,
maar krijgt deze zomer een
dochter. Met dank aan het ferti-
liteitscentrum van het
UZ Brussel, waar kort na de di-
agnose in 2013 eicellen en eier-
stokweefsel werden
weggenomen en in-
gevroren. 

Chemotherapie is immers een
bombardement dat ook goede
cellen doodt. Het invriezen van
voortplantingsmateriaal laat
toe om de kinderwens te vervul-
len eens de veldslag is gestre-
den. Een evidente beslissing is
dat niet. “We waren een jaar ge-
trouwd en zaten net in een ver-

bouwing. De
kans bestaat
dat je gaat
sterven, en
toch moet je
nadenken over
je mogelijke
leven na de
behandeling.
Ik was daar
niet klaar
voor. Mijn

vriend en ouders hebben mee
die beslissing moeten nemen.”

Daar hoort ook een financiële
afweging bij. “Kanker behan-

delen is al niet gratis, maar
ook oncofreezing is dat

niet”, zegt Ellen Van
Moer, coördinator op de
Oncofertiliteit. Cécile
had geluk. Het UZ Brus-

sel beperkte de factuur
tijdens de opstartfase van

de dienst oncofertitiliteit
sinds 2012 tot 500 euro.

Het invriezen en bewaren van
eicellen kost zo’n 3.400 euro.

Meer budget voor 
‘ingevroren kinderwens’
Al 303 kankerpatiënten kregen een terugbetaling 
voor het invriezen van hun kinderwens. Minister 
van Volksgezondheid Maggie De Block (Open 
VLD) wil dat voor meer zieken mogelijk maken. 
“Vroeger was kanker een doodvonnis. Nu niet 
meer”, zegt Ellen Van Moer, coördinator op de On-
cofertiliteit. “Wij moeten samen met de oncologen 
meer bezig zijn met wat erna komt.”

“Ik kan me voorstellen dat er
koppels zijn geweest voor wie
dat onoverkomelijk was”, zegt
Cécile. 

Daarom besliste minister van
Volksgezondheid Maggie De
Block (Open VLD) vorig jaar om
oncofreezing terug te betalen
voor kankerpatiënten. In negen
maanden tijd deden 303 patiën-
ten daar een beroep op. Ver-
wacht wordt dat er zo’n 400
mensen op jaarbasis van de re-
geling zullen gebruikmaken.
Vooral mannen, zo blijkt. De
procedure is voor hen dan ook
minder complex en duur.

De techniek ontwikkelt snel en
daarom wil De Block dat ook
niet-kankerpatiënten in sommi-
ge gevallen op een terugbetaling
kunnen rekenen. Tot nog toe
was de terugbetaling voorbe-
houden voor twee groepen pati-
enten: kankerpatiënten die voor
een zware behandeling staan, en
vrouwen die hun eierstokken
preventief laten wegnemen.
Binnen het budget van 4 mil-
joen euro per jaar dat de minis-
ter uittrekt voor de terugbeta-
ling, wil ze de doelgroep in eer-
ste instantie uitbreiden naar
vrouwen met een eierstoktumor
en naar patiënten die wegens
een zeldzame bloedziekte een
bloedstamceltransplantatie 
moeten ondergaan.

Toch blijft de techniek te wei-
nig bekend. “We zien nog altijd
mensen die pas na de chemo-
therapie tot bij ons komen”,
waarschuwt Van Moer. “Ze zijn
zelfs niet ingelicht over de bij-
werking ervan op hun vrucht-
baarheid. Vroeger was kanker
een doodvonnis. Nu niet meer.
Wij moeten samen met de onco-
logen meer bezig zijn met wat
erna komt.” Ook minister De
Block wil dat patiënten beter
geïnformeerd worden, zodat ze
makkelijker de weg vinden naar
oncofreezing.
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CÉCILE
HAD BORSTKANKER, KRIJGT DOCHTER

“Ik ben voorzichtig 
zwanger. Elke 

week extra is een
extra week geluk”

De Block wil terugbetaling ‘oncofreezing’ 
uitbreiden naar niet-kankerpatiënten

JAN-FREDERIK ABBELOOS


