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Onderzoek
naar ‘misbruik’
bij schrijfster
Harper Lee

De Amerikaanse staat Alabama
voert een onderzoek naar oude-
renmisbruik bij schrijfster en
Pulitzerwinnares Harper Lee
(88), bekend van To Kill a
Mockingbird. Daarmeemengen
de autoriteiten zich in het debat
of Lee al dan niet toestemming
heeft gegeven om een verloren
gewaandmanuscript te
publiceren.
In februari raakte bekend dat we
deze zomerGo Set a Watchman
mogen verwachten, meer dan
een halve eeuw na haar debuut-
en enige roman.Dat eenmedia-
schuwe dame als Lee op haar
88ste alsnog een tweede boek
uitbrengt, is opmerkelijk. Dat
ze die beslissing uitgerekend
nu neemt, nu ze zienderogen
aftakelt en dementwordt, is des
te verdachter. Bovendien werd
de deal met uitgeverij
HarperCollins vlak na de dood
van haar zus Alice afgerond
– de vrouw die Lee steevast
afschermde voor de ongewenste
aandacht van journalisten en
uitgeverijen.
Zowel literaire critici als haar
omgeving hekelden al dat Lee op
hoge leeftijd misbruikt wordt als
‘merk’. Ook de staat Alabama
springt nu op de zaak. Autori-
teiten voerden al gesprekken
met Lee in het rusthuis. Ze
bevraagden er ook zorgverleners
en kennissen. Besluit van de
onderzoekers is voorlopig onbe-
kend. Wel liet één betrokkene
zich al ontvallen dat Lee de vra-
gen “goed begreep en overtui-
gend kon beantwoorden”. 0ED2

Denaald alsmisdaad
De zaak van ‘ozondokter’ Mertens: wat is er echt aan de hand?
HANS VANDEWEGHE

Alle sporters in de zaak rond dokter
Mertens zochten de grijze zone op. Of ze
voor hun ozon, over infusen en naalden
tot corticosteroïdenworden gestraft,
is echter lang niet zeker.

GregVanAvermaet,BartWellensenTomMeeusen
moeten vandaag voor de disciplinaire commissie
vandeBelgischewielerbondverschijnen.Meerdan
waarschijnlijkwordtuitstel verleend.Aanstaande
donderdag is het de beurt aan voetballer Karel
Geraerts,dievoorhetVlaamsDopingtribunaalzijn
zaak komt bepleiten. Veldrijder Laurens Sweeck
kreeg eerderuitstel tot 12mei.
Hierbovenstaandevijf eerderbekendenamen.

De Morgen kent alle namen uit het verhoor van
dokter Mertens van 13 maart 2013, maar verkiest
dieniet tepublicerenomdatnietduidelijk isofalle
gevallen ook een vervolg krijgen voor een doping-
rechtbank.

Dokter gaat vrijuit
Hoewel hij mogelijk wordt doorverwezen naar
correctionele, lijkt huisartsChrisMertensophet
eerste gezicht weinig te verwijten. Behalve het
aanraden van corticosteroïdengebruik aanGreg
VanAvermaet –Diprophos, waarvoor de renner
een eenvoudig attest kan afleveren – zijn in geen
van de dossiers van dokter Mertens dopingpro-
ducten in het spel. Mertens was een adept van
inspuitingen, datwel, en er zijn bij hemook lege
spuiten Aranesp (epo van de tweede generatie)
gevonden,maarMertens isnueenmaalhuisarts.
Het DNA-onderzoek van gevonden bloedresten
enspuiten leverdegeenenkelematchopmeteen
topsporter.

Het gebruik van ozon (bij BartWellens en nog bij
heelwatanderesporters)zouvooreensporterwél
alsdopingpraktijkkunnenwordengekwalificeerd,
maarzelfsdat is langnietzeker (zieverder).Endan
is erhet spuitenvan legalemiddelenofhet toedie-
nen van aminozuren via infuus. Dat is in eerste
instantiealleeneendopinginbreukalsteveelwordt
ingebracht omdat grote hoeveelheden de bloed-
waardenzoudenkunnenmanipuleren.Voorprof-
wielrenners isereenextrastrengebepaling:alszij
spuiten,moeten zedatmelden.

Vaminolact
Hoezwaarweegthet dossier?TomMeeusen,Bart
Wellens en Greg Van Avermaet zullen een straf
moeilijkkunnenontlopen.Hetzaleropaankomen
voordeadvocatenominhunpleidooiuit te leggen
hoeonschuldighet gebruikwel (niet) verliep.
Bij Meeusen werden in zijn camper infusen

Vaminolactennaaldengevonden.Datkanwijzen
op gebruik voor of na een wedstrijd. DeMorgen
vondinhetdossiergeenbewijzenvananderepro-
ducten,maardegeruchtenmolenzietdatanders.
Vaminolact isgeendoping,maareenrecupera-

tiemiddelopbasisvanaminozuren.Opdegebruiks-
aanwijzingstaatvermelddathetdirect indebloed-
baanmoetwordeningebracht.Deverdedigingvan
Sweeck enalle andereVaminolact-gebruikers van
dokterMertens(ongeveer iedereen)zullenaanvoe-
ren dat zij Vaminolact oraal innamen. Uit het pv
vanhetverhoorvandokterMertensblijktevenwel
dat het vaak gaat ombaxters en infusen “zetten”.
Dit wordt al een eerste juridische discussie.

Aangezien dopinggebruik niet is bewezen – er is
geenpositiefurine-ofbloedstaal– ligtdebewijslast
voor kwaad opzet bij het bondsparket. Dat moet
dus bewijzen dat er meer dan 50 milliliter is
gebruikt, binnende zesuur.
DemeesteklantenvanMertenskregenookspui-

tenmet ijzerofhomeopathischedruppels.Spuiten
is verboden, maar alleen voor wielrenners, voor
wiedenoneedlepolicy vande internationalewie-
lerbond geldt. Dat beleid maakt echter geen deel
uit van de dopingregels van de Internationale
Wielerunie UCI of het Werelddopingagentschap
WADA, en dus ook niet van de Vlaamse
Gemeenschap. De no needle policy valt onder de
zogehetenMedical Rules van deUCI en stipuleert
dat elke injectie binnen de 24 uur moet worden
gemeld.
Het isnietduidelijkofdeVlaamseGemeenschap

kanstraffenopbasis vandie regel. Sowiesozijnde
straffen voor no needle geen twee jaar zoals bij

Het dossier-Mertens is
een schoolvoorbeeld van

overmedicaliseringmaar als
dopingdossier staat het bol

van de zwakheden

Toegankelijkheid
websites Vlaamse
overheid daalt

Het aantal Vlaamse overheids-
websites die raadpleegbaar zijn
voor mensenmet een handicap,
is de voorbije jaren gedaald.
Dat blijkt uit een antwoord van
minister Liesbeth Homans
(N-VA) op een vraag van Vlaams
Parlementslid Ann Brusseel
(Open Vld).
In 2011waren nog bijna twee
op de drie Vlaamse overheids-
websites voldoende toeganke-
lijk. In 2014 is dat nog ietsmeer
dan de helft. Amper 5 procent
van de overheidswebsites heeft
het strengere AnySurfer-label.
Nochtans besliste de Vlaamse
regering al op 11 juni 2004
dat alle websites van de Vlaamse
overheid moeten beantwoorden
aan die normen.
“Tijd om het beleid bij te sturen”,
vindt Brusseel. “De overheid
heeft een voorbeeldfunctie. Het
is onaanvaardbaar dat slechts de
helft van de overheidswebsites
voldoet aan de basisvoorwaar-
den en dat amper één op de
twintig een AnySurfer-label
krijgt. Terwijl de digitalisering
zich voortzet, daalt de toegan-
kelijkheid van de digitale infor-
matie die de Vlaamse overheid
ter beschikking stelt.”
In haar antwoord rekent minister
Homans op beterschap als de
toegankelijkheid van overheids-
websites wordt overgedragen
naar het nieuwe Agentschap
Informatie Vlaanderen. Door
deze overheveling komt de
materie in handen van experts
en zal toegankelijkheid worden
meegenomen in het algemene
beleid rond digitale informatie.
Dat moet de toegankelijkheid
verhogen. 0ADB2

doping, maar minimaal acht dagen enmaximaal
zesmaandenen/of eengeldboete.

Ozon
WasdokterMertensnietdeozondokterenhingen
niet alle sporters aan zijn (in beslag genomen)
Humazontoestel?Neen.
Bovendien zijn er vier verschillende manieren

om ozontherapie toe te passen. De verboden
manier is het bloeduit het lichaamhalen en terug
inbrengen“inhetcirculairsysteem”–vanadernaar
ader, zegmaar. In zijn eerste verhoor legde dokter
Mertensmeteenuitdathijzeldendeklassiekeozon-
therapietoepastomwillevanhetvergiftigingsrisico
(ozon is een giftig gas) voor hemzelf. In heel wat
mailverkeertussendesporterenMertenskomtook
hetonderscheid tussen“kleinengrootozon”voor.
Klein ozon wijst wellicht op het inspuiten van

ozonvermengdmetbloedineenspier.Datdieprak-
tijk courant werd toegepast door dokter Mertens
bewijst een eerder wielerdossier waarin de atleet
zich door Mertens voor het herstel van een lang-
durigeviraleaandoeninglietbehandelenmetozon-
inspuitingen indebil.Datmaakteookdeeluit van
het grote ozondossier-Mertens en was blijkbaar
een soort testcase, die onder de mediaradar pas-
seerde. De atleet werd op 30 december 2013 door
deBelgischewielerbondvrijgesproken.

Het zal erdusvooralle sportersopaankomenom
derechtersteovertuigenvanhetdeugdelijkgebruik
vanozon, in debil dus.

Vrij testosteron
Het dossier-Mertens is een schoolvoorbeeld van
overmedicalisering maar als dopingdossier staat
het bol vande zwakheden. Injectiesmet ijzerwer-
denzomaaralsdopingpraktijkenhomeopathische
middelen als doping gecatalogeerd. Spuiten die
daterenvanvoornoneedlepolicy(4mei2011)wer-
den ook als een inbreuk gezien. Een Powerpoint-
presentatie van 2003 over ozon, aangeprezen als
een vormvan bloeddoping, en bijMertens aange-
troffen, werd ineens een bewijs van een doping-
praktijk.
E-mails werden geïnterpreteerd als dopingbe-

kentenissen en het vermelden van testosteron als
bloedwaardevolstondomverdachttezijn.Datover-
kwam Karel Geraerts van Sporting Charleroi. Hij
enzijndokterhaddenhetinhunmailsoverdebepa-
ling van zijn vrije testosteronwaarde die ‘over vijf
dagen’ zou komen. Zowel de politie als blijkbaar
ookdeVlaamseGemeenschapconcludeerdedaar-
uit dat hij een testosteronkuur zou krijgen. Tenzij
hij andere vergrijpen op zijn kerfstok heeft, wordt
het voor Karel Geraerts volgende week de vrij-
spraak.
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Chris
Mertens. Zij
moeten van-
daag voor de
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verschijnen.
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