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Pia, Mathis …

Stortingen, een benefiet en honderdduizenden sms’en. Al die acties leverden
meer dan 1,9 miljoen euro op. Dus is Pia
gered? Dat zal nog moeten blijken. Het
bloed van het meisje moet eerst onderzocht worden. De kans bestaat dat Pia
niet geschikt is voor de behandeling.
Mama Ellen De Meyer is optimistisch.
‘De firma die het medicijn maakt, zal wel
voor een aangepaste versie zorgen. We
betalen toch héél veel geld …’

Geen goede zaak?
Over die 1,9 miljoen euro is al heel wat te
doen geweest. Velen vinden het schandalig dat een farmaceutische firma zoveel
geld vraagt voor een medicijn. Maggie
De Block (Open Vld), minister van
Volksgezondheid, beweert dat zij daar
niets aan kan doen. Ze vindt het geen
goede zaak dat door een inzamelactie dit
dure medicijn gekocht wordt. ‘Nu wordt
die prijs aanvaard’, zegt De Block. ‘Hoe
kunnen wij dan onderhandelen met dat
bedrijf? Ik weet wel, het geld is met een
gul en warm hart geschonken. De vraag
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In minder dan een week is baby Pia wereldberoemd in Vlaanderen. Het meisje
lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA 1. Wellicht kan ze gered worden door
een medicijn van 1,9 miljoen euro. Haar ouders hadden dat geld niet. Vlaanderen toonde zich gul. Maar er is ook kritiek …

is alleen: voor hoeveel Pia’s kunnen we
dat nog doen?’ Sommigen vinden het niet
eerlijk dat je één kind redt en andere kinderen niet.

Mathis
Er zijn wel meer ouders van zieke kinderen die dure medicijnen niet kunnen
betalen. Mathis Geens (1,5) uit Booischot,
bijvoorbeeld. De familie van de peuter heeft 182 000 euro nodig voor een
levensreddende therapie. Een inzameling
via Facebook en een sms-actie leverden bijna het benodigde bedrag op. De
familie van Mathis hoopt dat er nog een
aantal sms’jes verzonden zullen worden.
‘Mathis’ sms’en naar 6045 levert hun 2
euro op.

