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Waarom afslanken voor 
dikke mensen zo moeilijk is

kort
Onderzoek naar 
dood Kameroener in 
Centrum Merksplas
TURNHOUT - Het parket in Turn-
hout start een onderzoek op naar 
de dood van een Kameroener in 
het Centrum voor Illegalen in 
Merksplas. 

De asielzoeker uit Kameroen 
hing zichzelf voorbije donderdag 
in het centrum op na een mis-
lukte poging om hem naar zijn 
geboorteland over te brengen. 
Het onderzoek komt er na een 
klacht van de advocaat van de 
asielzoeker tegen onbekenden. 
Volgens de raadsman is tijdens de 
repatriëringspoging buitensporig 
geweld gebruikt. De advocaat 
trekt de vaststellingen meteen 
na de dood van het slachtof-
fer in twijfel. Om de precieze 
doodsoorzaak te kennen, vindt 
vandaag een autopsie plaats op 
het slachtoffer. BVDL

Man opgepakt voor 
verkrachting twee 
buurmeisjes
ZEMST - Een man uit Zemst is 
maandag door het Brusselse 
gerecht opgepakt omdat hij zijn 
buurmeisjes van vier en zeven 
jaar oud meermaals misbruikte. 

De feiten waren al langere tijd 
bekend, maar de speurders kon-
den niet ingrijpen omdat de man 
nog van een vakantie genoot in 
het buitenland. Toen hij maandag 
thuiskwam, werd hij opgewacht, 
opgepakt en ondervraagd. Daar-
bij ging de Zemstenaar vrijwel 
meteen over tot bekentenissen. 
Volgens het Brusselse parket 
wonen de man en zijn extreem 
jonge slachtoffertjes in dezelfde 
straat, recht tegenover elkaar. 
De pedofiel en zijn vrouw waren 
zelfs bevriend met de ouders van 
de meisjes. De kinderen kwamen 
regelmatig op bezoek bij de man 
om te spelen. Daarvan maakte 
de Zemstenaar gebruik om de 
kinderen lastig te vallen en te 
verkrachten. Dat gebeurde lang 
ongestraft, totdat het parket 
maandag ingreep. 

BePr

Vijf tieners plegen 
diefstal met geweld 
in fuifzaal
LEUVEN  - Het parket van Leuven 
is een onderzoek gestart naar vijf 
jongeren die afgelopen weekend 
een diefstal met geweld pleeg-
den in de Leuvense fuifzaal Lido. 

Toen een DJ een einde maakte 
aan de fuif, sprongen de betrok-
ken jongeren op het podium. 
Er vielen enkele rake klappen 
en de jongeren gingen er met de 
laptop van de DJ en het digitaal 
fototoestel en de portefeuille 
van zijn vriendin vandoor.  De 
vijf  jongeren vluchtten daarop 
de fuifzaal uit en werden achter-
volgd door enkele getuigen. De 
Leuvense politie kon de dieven 
even later inrekenen. Het gaat 
om een 17-jarige jongeman uit 
Lebbeke en vier jongeren uit het 
Brusselse, waarvan de leeftijd 
variëert tussen 18 en 20 jaar. 
Voor de vier minderjarigen heeft 
het parket de onderzoeksrechter 
gevorderd. De minderjarige is 
ter beschikking gesteld van het 
parket in Dendermonde. 

TB

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat geen enkel dieet het aantal 
vetcellen van een mens kan terugdringen. Foto AP

HASSELT - Wetenschap-
pers hebben ontdekt 
waarom sommige men-
sen het zo moeilijk heb-
ben gewicht te verliezen. 
Uit hun bevindingen blijkt 
dat vooral het individueel 
energieverbruik én het 
aantal vetcellen in het 
lichaam de belangrijkste 
factoren zijn.  

Onderzoek: aantal 
vetcellen ligt al 
vanaf kindertijd 
vast en blijft 
constant

Vandaag is het de internationale 
Anti-Dieetdag, in 1992 in het leven 
geroepen door obesitasgroepen als 
reactie op de zelfmoord van een 
15-jarig meisje dat leed onder 
haar overgewicht. Ondertussen 
worstelen miljoenen mensen met 
de vraag waarom sommigen onder 
ons dik worden en anderen niet.
Onderzoekers van het Universitair 
Medisch Centrum in Maastricht 
constateerden dat er veel waarheid 
schuilt in het volkse gezegde dat de 
één mag eten wat hij wil zonder aan 
te dikken, terwijl bij de ander de 
kilo’s er al aan vliegen als ze maar 
naar iets lekkers kijken. Hun uitleg: 
bij matige koude ligt het energie-
verbruik bij de één veel hoger bij 
de ander, en voor dat verschil is de 
persoonlijke stofwisseling op spier-
vezelniveau verantwoordelijk. 

Vetcellen 
In dat ‘gevecht met de vetcellen’ heb-
ben onderzoekers van het befaamde 
Karolinska-instituut in Zweden nu 
het overtuigende bewijs geleverd dat 
geen enkel dieet het aantal vetcellen 

van een mens kan terugdringen: 
de hoeveelheid blijft constant. Al 
in de kindertijd wordt het aantal 
vetcellen vastgelegd en vanaf het 
twintigste levensjaar valt daar niets 
meer aan te doen. Kinderen met 

aanleg tot zwaarlijvigheid begin-
nen vroeger vetcellen aan te maken 
en die opbouw verloopt ook veel 
sneller dan bij ‘dunne mensen’. Elk 
jaar sterft zo’n tien procent van die 
cellen af, maar ze worden prompt 

Zomerse muggenplaag in de maak
HASSELT - Vroeger dan verwacht hebben verschillende insectensoorten 
hun winterkwartier verlaten en zijn ze aan het paren geslagen. Experts 
voorspellen daarom voor deze zomer een bevolkingsexplosie van mug-
gen, wespen en dazen. Oorzaak is de vrij natte aprilmaand.

De meeste insecten worden in april 
en mei weer actief. Vallen die maan-
den zeer droog uit, zoals vorig jaar 
het geval was, dan vinden muggen 
nauwelijks plassen of poelen om 
hun eitjes te leggen, en kunnen ze 
zich dus niet voortplanten. Dit jaar 
ligt dat enigszins anders, schrijft de 
Duitse krant Die Welt op gezag van 
ecoloog  Josef Reichholf. 

Wespen
In april heeft het in ons land behoor-
lijk veel geregend. Er waren volgens 
het KMI maar liefst 14 neerslagda-
gen, goed voor 45,4 millimeter. Het 
is dus níet de zachte winter die voor 
de muggenplaag verantwoordelijk 
zal zijn, maar het huidige weer. 
Belangrijk is dus de mate waarin 
dat evolueert. “Muggen hebben 
eigenlijk maar twee dingen nodig: 
warmte en water”, zegt entomoloog 
Johan Billen (K.U.Leuven). “Zijn 

er plassen voorhanden en blijft het 
warm, dan moeten we rekenen met 
een muggenplaag. Hoe warm dan 
precies? Voor muggen is 25 graden 
beter dan 20 graden, en 20 graden 
is beter dan 15 graden.”  
Deze zomer zou ook het aantal 
wespen overigens sterk kunnen 
toenemen, zegt Reichholf. “Om de 
drie, vier jaar worden we geconfron-
teerd met een opvallende piek in 
het bestand. Een verklaring bestaat 
daar eigenlijk niet voor. Maar de 
laatste twee zomers waren er alles-
zins minder wespen te bespeuren 
in onze contreien”, aldus de Duitse 
wetenschapper. 
Voor zo’n sterke stijging in het 
wespenbestand moet het wel warm 
blijven. Bekend was al dat experts 
voor dit jaar weer meer teken ver-
wachten.

SyMa
Na de natte aprilmaand mogen we ons in de zomer volgens weten-
schappers opmaken voor een heuse muggeninvasie.  Foto GPD

door evenveel nieuwe vetcellen ver-
vangen, ongeacht het feit of men 
slank of (te) dik is. Jammer genoeg 
voor dikkere mensen: die hebben 
er eenvoudigweg dubbel zoveel als 
de ‘dunne’.
Neurobiologe Kirsty Spalding en 
haar teamgenoten legden in het 
Amerikaanse wetenschappelijk tijd-
schrift Nature uit wat ze nog meer 
achterhaalden na onderzoek van de 
staaltjes vetweefsel, afgenomen bij 
zwaarlijvige mensen na liposuctie 
of buikoperaties: het aantal vetcel-
len verandert niet, maar hun grootte 
wel. Zelfs patiënten die 20 procent 
van hun lichaamsgewicht verloren 
na een maagoperatie hadden nog 
net zoveel vetcellen, maar dan wel 
veel kleinere. 

Jojo-effect
De Zweedse onderzoekers hopen 
nu dat hun studie ook praktisch nut 
kan hebben voor het uitdokteren 
van therapieën om alsnog magerder 
te worden. Het gaat daarbij vooral 
om het vinden van een methode, 
waarmee de aanmaak van nieuwe 
vetcellen bij zwaarlijvige personen 
afgeremd of zelfs geblokkeerd kan 
worden. Op die manier smelten dan 
vetlaagjes weg en wordt het nood-
lottige jojo-effect na een drastische 
vermagering vermeden.
In afwachting van zulke therapieën 
kunnen mensen die hun gewicht 
binnen de perken willen houden, 
misschien best de vuistregels ter 
harte nemen van VUB-specialiste 
Mireille Marcipont, die als diëtiste 
al meer dan 25 jaar patiënten be-
geleidt: “Houd er eerst en vooral 
een gezonde levensstijl op na, 
met dagelijks een goede dosis be-
weging. Voeg aan je lichaam, dat 
toch vooral uit vocht bestaat, nog 
eens voldoende vocht toe om alle 
mogelijke schadelijke en overtollige 
stoffen te helpen verwijderen. En eet 
vooral gezond én gevarieerd. Dat 
moet trouwens op zeer regelmatige 
tijdstippen gebeuren. Dat is enorm 
belangrijk”, klinkt het.

Lode RAMAEKERS 
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Oudste zoon Monique Olivier 
neemt het op voor zijn moeder

Monique Olivier werd door haar ex-man als een fantaste afgeschilderd, 
maar zoon Murphy toonde zich vergevingsgezinder. Foto Belga

Persoonlijkheid hoofdverdachten 
op  proces-Fourniret
onder de loep
CHARLEVILLE-MEZIERES - De oudste zoon van Moni-
que Olivier, de 28-jarige Murphy, heeft het maandag 
voor zijn moeder opgenomen op het assisenproces in 
Charleville-Mézières. Hij zegt haar niets te verwijten. 

Nadat het assisenhof  van de 
Franse Ardennen zes weken lang 
de doodslagen waarvoor het 
koppel terechtstaat, onderzocht 
heeft, begon het maandag met het 
persoonlijkheidsonderzoek van de 
twee beschuldigden.  

Fantaste
Twee ex-echtgenoten van Monique 
Olivier hebben haar maandag be-
schreven als een vrouw die geleid 
moest worden en die zelf moeilijk 
initiatief kon nemen. Haar eerste 
man, André Michaux, weerlegde 
gewelddadig te zijn geweest tegen 
de beschuldigde, van wie een van 
de drie zonen benadrukte dat zijn 
moeder onder invloed van Michel 
Fourniret stond. 
Olivier stelde zichzelf voor als een 
onderworpen vrouw, die onder 
invloed stond. “Ik ben niet in staat 
in opstand te komen, om neen te 
zeggen. Ik doe wat me gevraagd 
wordt”, zei ze.  Michaux scheidde 
een tijdje na de geboorte van hun 

twee kinderen, Murphy en William, 
van Olivier. Hij bracht de kinderen 
groot. De man haalde meermaals 
uit naar zijn ex-vrouw en naar Four-
niret. “Hoe komt het dat een vrouw, 
simpel van geest, haar kinderen tot 
bij een moordenaar bracht?”, zei 
de man. “Ik heb geprobeerd haar 
te helpen.”
Olivier beschuldigde hem ervan 
voor hun scheiding gewelddadig te 
zijn geweest. Ze stelde zijn jaloers-
heid aan de kaak en zei dat ze haar 
ogen moest neerslaan als ze op 
straat een man kruiste. “Hij heeft 
me een nacht lang geslagen, ook 
in het gezicht, en probeerde me te 
wurgen en me te verdrinken in de 
badkuip”, herhaalde Olivier voor 
het hof. “Zij is een leugenaar, een 
fantaste”, reageerde Michaux. 
 “Op deze aardbol is er niemand 
laffer dan u: jonge meisjes in het 
gezicht en een man in de rug aanval-
len”, zei Michaux aan Fourniret. 
Murphy, hun zoon, getuigde in 
een nogal avontuurlijke outfit - in 

Incestkelder in Amstetten had meerdere ingangen
AMSTETTEN - Er zijn weer details bekendge-
maakt over de incestkelder van Josef Fritzl. 
Gisteren liet onderzoekschef Franz Polzer 
weten dat de kelder meerdere beveiligde 
ingangen telt. 

De hele week hebben dagelijks wel twintig 
man de kelder onderzocht.  DNA-stalen zijn 
genomen, alle voorwerpen zijn geanalyseerd. 
Deze week wordt het onderzoek op de plaats 
van de misdaad afgerond. 
De eerste kelderingang was met een betonblok, 
een stalen deur en een afsluitdeur geblokkeerd. 
Het was de toegang tot het eerste kelderdeel, 
waar Fritzls dochter Elisabeth de eerste jaren 

van haar opsluiting heeft doorgebracht. Dat 
deel bevindt zich vlak onder het originele 
gedeelte van het huis (uit 1890) en is 35 vier-
kante meter groot. Telkens wanneer Elisabeth 
zwanger werd, heeft haar vader de kelder wat 
uitgebreid. Met acht deuren en een elektronisch 
systeem was die uiteindelijk beveiligd. Al in 
1978 had Fritzl plannen voor de L-vormige 
bijbouw ingediend. Toen al had hij dus iets in 
het hoofd voor de kelder.  

Zwembad
Woensdag wil de bevoegde procureur des 
Konings Fritzl voor de eerste keer verhoren. 
Er is ook een psychiater aangeduid die erover 

moet oordelen of Fritzl al dan niet toereke-
ningsvatbaar is. Zijn advocaat, Rudolf Mayer, 
wil hem alvast liever in een gesloten instelling 
dan in een gevangenis zien. Mayer zal waar-
schijnlijk ook zijn eigen psychiatrisch rapport 
laten opstellen.  
Het beeld dat de speurders tot nu van Fritzl 
hebben, beschrijft Polzer als “een perfectio-
nist die overal in huis zijn handschrift heeft 
achtergelaten.”  De nu alom gehate zeventiger 
was ook “zorgzaam”, althans voor Elisabeths 
kinderen die hij in huis had gehaald, zo klinkt 
het. “Voor hen bouwde hij zelfs een binnen-
zwembad.” 

SyMa

kort
Oproep deken leidt 
niet tot doorbraak 
in zaak Van Uytsel
HASSELT - Het onderzoek naar de 
moord op Annick Van Uytsel blijft 
muurvast zitten.

“Wat je gedaan hebt in die donkere 
nacht, is onherstelbaar, maar je 
kan nog iets herstellen. De wereld 
zal je uitspuwen maar ik smeek u. 
Meld u.” Zo deed deken Felix Van 
Meerbergen afgelopen zaterdag, 
tijdens de herdenkingsmis van 
Annick Van Uytsel in Diest, een 
ultieme oproep aan de dader om 
zich alsnog te melden. Maar ook 
na die oproep en de uitgebreide 
media-aandacht zit de zaak nog 
altijd muurvast. “Ondanks die 
extra media-aandacht hebben 
we geen bijkomende informatie 
gekregen die voor een doorbraak 
zou kunnen zorgen in het onder-
zoek”, aldus parketwoordvoer 
Patrick Vits.

KoSn

Inbrekers slaan 
opnieuw toe in 
studentenkamers
LEUVEN - Inbrekers hebben zon-
dagnacht toegeslagen in dertien 
Leuvense studentenkamers. Ze 
gingen er onder meer vandoor 
met drie laptops.

In één studentenhuis kwamen 
maar liefst in zeven kamers  
dieven over de vloer. De meeste 
diefstallen zijn zondagavond vast-
gesteld toen de studenten na een 
weekendje thuis terug op hun ‘kot’ 
kwamen. De Leuvense politie 
heeft de studenten al herhaalde-
lijk opgeroepen geen waardevolle 
voorwerpen op hun onbeheerde 
kamer achter te laten. De dief-
stallen worden vaak tijdens de 
weekends gepleegd. Dan zijn de 
meeste studentenhuizen immers 
verlaten. De inbrakenplaag houdt 
nu al een paar maanden aan. Van 
de daders ontbreekt nog steeds elk 
spoor.  

TB/Belga

Serie-inbreker 
veroordeeld tot 
levenslang
WIESBADEN - Een 63-jarige 
man is in Duitsland veroordeeld 
wegens honderden diefstallen en 
moord.

De man stond vanwege zijn 
inbraakmethode bekend als de 
‘ruitendoorboorder’. Hij schoot 
in 2004 in Hamburg tijdens een 
inbraak een makelaar in onroe-
rend goed dood. Ook in Mainz 
en Wiesbaden schoot hij op 
bewoners van huizen waarin hij 
was ingebroken. De vijfhonderd 
diefstallen werden gepleegd in de 
periode van 1999 tot 200.

AP

Voertuig overval Cora uitgebrand teruggevonden
CHARLEROI - Een voertuig dat zaterdagavond 
gebruikt werd bij de overval op de Cora-hy-
permarkt in Châtelineau, is maandagochtend 
uitgebrand teruggevonden. 

Het voertuig werd vorige week buitgemaakt 
tijdens een carjacking in Jamioulx. De wagen 
behoorde toe aan een lokale bewoner die eerder 
al het slachtoffer werd van een carjacking. Het 
voertuig dat toen gestolen werd, werd gebruikt 
in een zaak die de naam “de Bende van de Lage 

Samber” kreeg. De vier zwaarbewapende over-
vallers reden zaterdagavond de ramen van de 
Cora-hypermarkt in Châtelineau aan diggelen. 
Met twee wagens, een Audi A8 en een 4X4 van 
het merk Volvo, reden ze door de winkelgalerij 
tot aan de centrale kassa van de Cora. Daarvan 
namen ze de inhoud mee. Toen de overvallers 
de vlucht namen, werd de Volvo ter plaatse in 
brand gestoken. 
Bij de overval vielen geen geweerschoten en er 
raakte ook niemand gewond, maar verschil-

lende getuigen raakten wel in shock. Een 
bewakingsagent werd onwel van de dampen 
van de brandende auto. Omdat de overval net 
afgelopen zaterdagavond plaatsvond, op de dag 
dat de hypermarkt na twee sluitingsdagen weer 
de deuren opende, zou de buit aanzienlijk zijn. 
 Sinds zondagmorgen waren de personeelsle-
den van de Cora-hypermarkt in de weer om de 
winkel schoon te maken en de schade te herstel-
len. Maandagochtend opende de hypermarkt 
opnieuw de deuren. Belga

short - dat hij altijd aan haar zijde 
zal blijven staan. Hij sprak van een 
“drukkende angst” wanneer hij zijn 
moeder samen met Fourniret ont-
moette, wat haar eerder verhaal van 
onderworpenheid ondersteunt.
Murphy zei verder dat hij dacht dat 
het gebrek aan inkomsten en loge-
ment zijn moeder ertoe brachten 

zich in 1987 bij Fourniret te vesti-
gen. “Ze kreeg toegang tot iemand, 
en jammer genoeg voor haar is dat 
slecht gelopen”, zei hij. 
 “Het was heel moeilijk voor mijn 
moeder om die zaak het hoofd te 
bieden”, zei hij, zonder Fourniret 
ooit te noemen.

Belga/DH
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