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Rechter heeft geen
medelijden met veelpleger
GENK

Een 37-jarige Genkenaar is
donderdag tot 40 maanden
cel veroordeeld voor vijf inbraken, een diefstal met geweld, agressie tegenover de
politie, verboden wapendracht en vrijheidsberoving.
De veroordeelde zit momenteel
achter de tralies, geen onbekend
terrein voor hem. Hij verzamelde
in totaal al voor tien jaar aan celstraffen voor gelijkaardige misdaden. Nu is de beroepscrimineel
bestraft voor feiten in november
en december vorig jaar.
Bij het Goudwisselkantoor aan
de Kempische Steenweg in Hasselt smeet hij op 10 december een
petanquebal door een raam. Zijn
buit bleef beperkt tot een pot nepjuwelen, die hij ook nog eens liet
vallen. Daarnaast brak hij in bij
restaurant Anatolia in Genk,
waar hij zelfs even de poetsvrouw
gevangen hield en haar bankkaart
afnam. Zijn poging om er geld
mee af te halen mislukte. In va-

kantiepark Hengelhoef probeerde de man zonder succes een
kluis open te slijpen. Nog in
Houthalen ontvreemdde hij 600
Marokkaanse Dirham en twee
Versace-jassen uit een huis.
Daarnaast sloeg de Genkenaar
twee keer toe in een woning in
Zonhoven. De eerste keer maakte
hij zo’n 20.000 euro buit. Hij ging
er in december nog eens langs en
vertrok met juwelen. De bewoonster kreeg toen een melding van
de inbraak op haar smartphone
en verwittigde de politie. Met
veel moeite wisten agenten de
man, die onderweg een alarmpistool wegsmeet, te overmeesteren.
De procureur sprak over een hallucinant recidivegevaar waardoor de rechter een effectieve
straf oplegde.
“Na zijn vrijlating uit de cel is hij
aan zijn lot overgelaten”, pleitte
zijn advocaat nog tevergeefs. De
veelpleger moet nog 1.600 euro
boete, 1.900 euro proceskosten
en ruim 23.000 euro schadevergoeding betalen. (gho)

Verdachte martelmoord meldt zichzelf bij politie
GENK

Vrijdag verschijnt Genkenaar Omar H. voor de raadkamer binnen het onderzoek naar de zogenaamde
martelmoord. De twintiger
meldde zich vrijdag zelf bij
de politie, nadat een week
eerder zijn broer Wahid in
de cel was beland.
Het onderzoek naar de
moord op Hilal Makhtout
(33) in de Genkse woonwijk
Nieuwe Kempen mag inmiddels al hebben geleid tot acht
aanhoudingen, heel veel duidelijkheid is er nog altijd
niet. De acht beroepen zich
op hun zwijgrecht, leggen tegenstrijdige verklaringen af
of minimaliseren hun aandeel. Vaststaat dat de moord
draait rond een verdwenen
partij cocaïne.
Hilal werd van die diefstal
verdacht. Op zaterdag 9
maart werd hij hardhandig
aangepakt in de garage van
zijn huis op de Koning Boudewijnlaan. Tot een biecht
leidde de marteling niet,
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Hilal Makhtout werd begin maart gemarteld en overleed nadien.

Jalil N. opgepakt. Op 12 april
vlogen Wahid H. en Safouane
A. achter de tralies. Nadat hij
zichzelf had aangemeld bij de
politie, werd op 19 april
Omar H. aangehouden en
naar de gevangenis gebracht.
Ook broer Wahid in cel
“Ik kan bevestigen dat mijn
cliënt zichzelf vorige week bij
De broers Yassine en Amine de politie is gaan aangeven,”
A. en Vito P. werden meteen aldus Tom Van Overbeke, de
na de vondst van de vermoor- raadsman van Omar. “In het
de Hilal ingerekend. Daarna belang van het onderzoek kan
werden Mikhael Y. en Abdel- ik verder niets kwijt.” (nav)
waarop het gezelschap hem
meenam naar een chalet in de
buurt van Rochefort. Daar
werd Hilal vijf dagen na zijn
verdwijning dood aangetroffen.

Wereldwijde erkenning voor kliniek urologie

Voor een
penisprothese moet
je bij Jessa zijn
De kliniek voor urologie
van Jessa is uitgeroepen
tot één van de acht beste
centra voor penisprothesen ter wereld. Dat label
van ‘global center of excellence’ krijgen ze vrijdag
uitgereikt. Met 120 prothesen per jaar doet Jessa
de helft van dit soort operaties in België.
CAROLINE VANDENREYT

“De penis is de antenne van
het hart”, poneert uroloog en
hoofdchirurg Koenraad Van
Renterghem meteen. “Maar
het is wel zo: de meeste erectieproblemen hebben een andere, onderliggende oorzaak.
Vaak zijn dat hart- of vaatproblemen, maar bijvoorbeeld
ook diabetes of hoge cholesterol. Het is echt niet zoals vroeger werd gedacht dat het tussen de twee oren zit.”
In 1993 is Van Renterghem
begonnen met penisprothesechirurgie. Vorig jaar kregen ze
bij Jessa al het Europese excellente label, vrijdag wordt
dat mondiaal. “Er zijn maar
zeven andere centra voor penisprotheses in de wereld die
het ook mogen voorleggen:
drie Duitse, één Koreaanse,
één Spaanse, één Britse en één
Australische kliniek.”
Vier behandelingen heb je
voor erectieproblemen. Waarvan het blauwe pilletje uiteraard de meest bekende is.

“Naast Viagra zijn er spuitjes
in de penis, je hebt de vacuümpomp of een penisprothese.
Toch weten veel mensen niet
dat dit laatste bestaat. Zelfs
huisartsen niet. Viagra helpt
bij de meeste patiënten. Maar
als je naar patient & partner
satisfaction kijkt, scoort dat
na een aantal jaar toch niet
meer hoog. Net als de spuitjes.
Sommigen hebben een dag later nog hoofdpijn van de pilletjes, de inspuitingen doen pijn,
bij een aantal mannen werkt
het na een paar jaar niet echt
meer. Terwijl de tevredenheid
bij de prothese aan 85 à 95
procent zit. Als de patiënt eerlijk is voorgelicht...”
En wat is dan eerlijk bij een
penisprothese? “Ik zeg patiënten en partners altijd heel realistisch dat het nooit beter
gaat zijn dan voordien. Het is
een prothese, geen wondermiddel. Op 50 jaar gaat het
niet zijn zoals het op 18 jaar
was. Maar technisch is het een
perfecte erectie.”

Breed
Wie komt in aanmerking?
“Mijn jongste patiënt was 18
jaar, maar dat is uitzonderlijk.
Hij had een zware vorm van
diabetes. Gemiddeld zijn de
patiënten 50 jaar. Vanaf 40
jaar krijgt gemiddeld één man
op de twee last van erectieproblemen. Volgens de internationale richtlijnen heb je twee
soorten van kandidaten: pati-
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Koenraad Van Renterghem:
“Erectieproblemen zitten
niet tussen de oren.”

ënten bij wie de ‘conservatieve’ behandelingen niet voldoende helpen en patiënten
die een definitieve oplossing
willen. In het eerste geval is
dat breed: je hebt mensen bij
wie Viagra wel werkt maar die
er toch niet gelukkig mee zijn
omdat het onnatuurlijk voelt
om seks te plannen door een
uur op voorhand zo’n pil te nemen. Anderen vinden de
hoofdpijn heel irritant.”

venskwaliteit hadden teruggevonden.”
Vanaf wanneer na de operatie
kan ‘het’ weer? “Na zes weken
leren we patiënten om het toe
te passen. Je moet een pompje
opblazen. Na 10 tot 20 seconden heb je een goede erectie,
die duurt zo lang je het niet aflaat. Het kan bij wijze van
spreken 3 uur lang.”

Stijging

Of de prothese ooit vervangen moet worden? “Gemiddeld
gaat die 10 à 15 jaar mee. Het
kan dus dat er een tweede nodig is. Vaak hangt het af, zoals
bij een auto, hoe je ermee rijdt.
Een prothese is toch zoals een
goede Europese wagen.”
Vijfentwintig jaar penisprothesen in Limburg zetten ze
vrijdag en zaterdag bij Jessa in
de kijker met een internationaal congres voor urologen.
Professor Steven Wilson, wereldautoriteit in prothesechirurgie, reikt daar de erkenning
als global center of excellence
uit. “Uiteraard bouw je zo’n

Vandaag zitten ze bij Jessa
aan zo’n 120 penisprotheses
per jaar, op een totaal van 250
in heel België. “Vanuit het hele
land komen ze hier. Gisteren
had ik nog een patiënt uit Jabbeke. Na de komst van Viagra
in 1998 was er een opvallende
daling, tot dan deden we er een
15-tal per jaar. Daarna werd
dat 5 of 6. Maar 5 jaar na de invoering van het blauwe pilletje
zagen we weer een serieuze
stijging. Omdat het voor sommige patiënten niet echt meer
werkte, terwijl ze wel die le-

Vervangen

center niet alleen uit. Ik heb
een uniek team. Dat begint
met seksuologen die gespecialiseerd zijn in prothesechirurgie. Daarnaast zijn er de dedicated verpleegkundigen op de
afdeling, mijn team in de operatiezaal en de mensen voor de
post-operatieve
opvolging.
Het is een geoliede machine,
we zijn perfect op elkaar ingespeeld.”
Van Renterghem start met
collega’s vanaf dit jaar ook een
Europees onderzoek bij jaarlijks 1.000 patiënten naar de
resultaten en de tevredenheid
over penisprothesen. Samen
met Maastricht willen ze ook
een studie aftrappen naar de
behandeling die het gelukkigst
maakt bij erectieproblemen.
“Is dat door penetratie weer
mogelijk te maken (door een
prothese bijvoorbeeld) of is
het ook door non-penetratie?
Want een man kan ook perfect
klaarkomen met een slappe
penis. We willen nu zien wat
de beste quality of life geeft.
Want daar draait het allemaal
om.”

