
chellen om 6 uur ’s ochtends klaar 
is, waren wij altijd als eersten 
wakker. Dan gingen we in de tuin 
wat op kokosnoten zitten kloppen 
of koffies drinken. Daardoor had-
den we best al wat tijd samen 
doorgebracht.
Op een avond trok iedereen naar 
de plaatselijke discotheek. Om een 
of andere reden bleven de man en 
ik alleen achter met de boodschap 
dat we hen wel achterna zouden 
komen. Achteraan het huis ston-
den we op het overdekt terras met 
z’n tweeën te kijken hoe de avond 
viel. En toen zei hij: “Ik denk niet 
dat wij samen kunnen zijn, want jij 

bent niet serieus genoeg voor 
mij.” Niet serieus genoeg? Was 
dit een grap? Ik werd kwaad en 
triest tegelijkertijd. Had ik dan de 
ganse tijd voor niets zo leuk 
gedaan? Wist hij wel hoe saai 
serieuze vrouwen waren? Besefte 
hij wel hoe serieus ik kon zijn? 
Doodserieus. Ik legde hem dit al-
les al wenend uit. Toen kusten 
we, en sindsdien zijn we samen. 
Als je dus denkt dat je al lang ach-
ter iemand aan loopt: ik volgde 
mijn man na twee jaar tot op de 
Seychellen. En aan de stalkers: 
stop met mensen te volgen die 
dat niet leuk vinden.

Ingezonden door Louis Strubbe

Stuur uw favoriete ouderwetse wijsheid 
naar bompa@nieuwsblad.be

U vraagt, wij draaien.
Hier leest u de verhalen
die u ons zelf aanreikt.

Stuur uw mailtje naar
nu@nieuwsblad.be

Leer met zot 
en zondaar 

omgaan, met 
de wijzen gaat 

het dan vanzelf
Zei mijn bompa

Ingezonden door Andrea Dewaele 

Stuur uw favoriete ouderwetse wijsheid 
naar bompa@nieuwsblad.be

Het woord

U vraagt, wij draaien.
Hier leest u de verhalen
die u ons zelf aanreikt.

Stuur uw mailtje naar
nu@nieuwsblad.be

Kletskassa

● Gelezen in: ‘Ook Belgische Jumbo 
krijgt “kletskassa”’, Het Nieuwsblad,  
op 28 september

● Betekenis: Een kassa waar het niet 
vooruit moet gaan en waar je een 
praatje mag slaan.

● Niet te verwarren met: Snelkassa, die 
populairder dan ooit zal worden, en 
kletsmachine, die nog uitgevonden 
moet worden om al wie te lang aan 
de kassa staat een klets te verkopen.

● Vermeld in ‘Van Dale’: Neen

klets•kas•sa (de, v./m., -’s) 
“mijn vriendin” precies naar op 
zoek was.
Omdat de situatie belachelijk 
gênant werd, besloot ik om in de 
winkel één van mijn vriendinnen 
op te bellen. Ik wou de dame la-
ten zien dat de dildo wel degelijk 
voor “mijn vriendin” was, en dat 
ik niet het type was dat hier zou 
binnenkomen op zoek naar iets 
voor mezelf onder het mom van 
“mijn vriendin”. 
“Hey”, zei ik aan de telefoon, “ik 
sta hier in de erotiekwinkel, je 
weet wel, VOOR HET CADEAU. 
Wat zou ze graag hebben?” Aan 

de andere kant van de lijn 
klonk alleen maar: “Euh, daar 
hadden we het toch al over? 
Kies gewoon iets wat je zelf ook
zou kiezen?” “Oké, dus ik mag 
HET CADEAU helemaal zelf 
kiezen”, zei ik duidelijk hoor-
baar voor de dame. De vriendin 
aan de andere kant van de lijn 
vond het allemaal wat raar en 
legde dan ook rap dicht. Uitein-
delijk ging ik naar buiten met 
een dildo voor “mijn vriendin” 
en de duidelijke belofte dat ik 
zou terugkomen om iets VOOR 
MEZELF te kopen. 

Jaarlijks ga ik door mijn schuif met geneesmiddelen en gooi dan de vervallen doosjes weg. Dan 
vraag ik mij af: waarom zitten geneesmiddelen in standaardverpakkingen? Het voorschrift van 
de arts klopt zelden met de inhoud van het doosje, met als gevolg grote verspillingen en finan-
cieel verlies voor de consument en de overheid. Zou het niet zinvoller zijn dat de apotheker het 
voorschrift van de arts opvolgt en uit een grote pot het juiste aantal pilletjes meegeeft? 
Martine Verbeke, Assenede

Te veel pillen die we niet willen

Dáár zouden jullie 
eens een stuk over 
moeten schrijven

Applaus op alle banken toen CD&V-Kamerlid 
Nawal Farih drie weken geleden met een wets-
voorstel op de proppen kwam om geneesmidde-
len niet langer per verpakking te laten voor-
schrijven, maar per eenheid of tablet. Dokters, 
apothekers en ziekenfondsen waren het eens: 
hier zit muziek in. “Al lijken veel mensen te den-
ken dat ik met dat voorstel oproep om elke pil 
apart te laten voorschrijven”, zegt de politica 
vandaag. “Maar dan zou je elke dag naar de huis-
arts en de apotheek moeten hollen. Dit voorstel 
is bedoeld om medicatie te laten voorschrijven 
per behandeltermijn, niet per verpakking. Ik heb 
in Azië gewoond en ben daar een aantal keer 
ziek geweest. Daar wordt de juiste hoeveelheid 
pillen gewoon uit de strip geknipt en in een 
zakje gedaan.” Het wetsvoorstel geldt in eerste 
instantie voor kalmeermiddelen, opioïden en 
antibiotica: daar zijn bij overgebruik de grootste 
risico’s aan verbonden. “Maar als we alle ge-
neesmiddelen in fracties zouden aanbieden, zou 
dat ons 600 miljoen euro besparen.” 

De cijfers over niet-gebruikte en ver-
vallen medicijnen zijn hallu-

cinant. Luc Van Gorp van de
Christelijke Mutualiteiten

liet al noteren dat
40 procent van de
geneesmiddelen in
ons land niet ge-

alleen de niet-gebruikte geneesmiddelen zonder 
het doosje en de bijsluiter binnen te brengen. 
Papier en karton kunnen bij het oud papier, lege 
flesjes en doordrukverpakkingen naar het con-
tainerpark of bij het afval.”

Op Europees niveau
Eén stem hebben we nog niet gehoord: die van 

de farmaceutische sector zelf. Die is voorstander 
van de leidraad “zo weinig als mogelijk, zo veel 
als nodig”. De bedrijven engageren zich ook om 
“verspilling te verminderen en het afvalbeheer 
te verbeteren”. Dat is vaag, geeft David Gering 
van Pharma.be toe. “Farmaceutische bedrijven 
zoeken natuurlijk zo veel mogelijk naar stan-
daardisatie voor verpakkingen, dat drukt de kos-
ten. Stel dat één bedrijf een medicijn over de he-
le wereld in strips van tien verpakt en Europa 
beslist dat het strips van vijf moeten zijn: dat 
heeft gevolgen. Daarom moet je zulke beslissin-
gen minstens op Europees niveau nemen. Ik 
weet dat er verpakkingen van één stuk bestaan, 
met één pil. Maar daar zit je met een bijkomend 
probleem: dat van namaak. Namaak van genees-
middelen is al een groot probleem, bij verpak-
kingen per stuk is die controle nog moeilijker.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vanden-
broucke (Vooruit) laat weten dat hij zich bewust 
is van het probleem en wil samenwerken met de 
bedrijven, de artsen en de apothekers om ver-
spilling aan te pakken. “Ik wil inzetten op aange-
paste verpakkingen, doelmatig voorschrijfgedrag 
bij artsen én informatie voor correct gebruik aan 
de patiënt, ook voor medicatie zonder voor-
schrift.” 

Die kleinere verpakkingen zijn dus niet voor 
morgen, maar in Nederland, Frankrijk en Enge-
land is het systeem van medicatie per eenheid al 
met succes uitgeprobeerd. (Tom de Leur)

bruikt wordt. Apothekers zijn verplicht om ver-
vallen geneesmiddelen terug te nemen, ook als 
ze elders zijn gekocht. In ons land werd vorig 
jaar via de apotheken 619 ton medicatie ingeza-
meld. Voor Vlaanderen komt daar nog eens 25 
ton via de recyclageparken bij. Al die ingezamel-
de medicijnen worden verbrand, op kosten van 
de farmaceutische industrie. Uiteraard gooien 
veel mensen medicijnen thuis gewoon weg. Of 
zoals Paul Callewaert van de Socialistische 
Mutualiteiten het zei: “De grootste klant van 
de apotheker is de vuilnisbak.”

Vochtige badkamer
Bij het Federaal Agentschap voor de Genees-

middelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is 
de grootte van de verpakking zeker een bezorgd-
heid is, zegt Olivier Christiaens. “Vaak staan we 
heel grote verpakkingen niet meer toe.” Het 
Agentschap krijgt geregeld vragen van mensen 
die niet-gebruikte medicijnen willen doorgeven 
aan iemand ze nog goed kan gebruiken. “Dat ra-
den we af, omdat je niet weet hoe die geneesmid-
delen bewaard zijn. Veel mensen hebben hun 
kastje in de badkamer staan: zo’n vochtige omge-
ving is eigenlijk niet goed voor medicijnen. We 
krijgen ook vragen over de houdbaarheidsdatum 
van medicijnen. Ook die overschrijd je beter 
niet. Medicijnen zijn geen voeding.”

Bij de Algemene Pharmaceutische Bond (APB),
de beroepsfederatie van de apothekers, raden ze 

aan om bij de arts en apotheker altijd naar de
kleinst mogelijke verpakking te vragen.

“Je kunt de apotheker ook vragen
een schema op te stellen met een

overzicht van de genees-
middelen en de te ge-
bruiken momenten.

We vragen ook om
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Hoe komt het toch dat andere bloemen na enkele dagen verwelken, 
terwijl orchideeën wel wekenlang fris blijven? Ze blijven zó lang gaaf dat 
je op de duur zou denken dat je een kunststof exemplaar gekocht hebt.
Eddy Haerens uit Leefdaal

Dáár zouden jullie 
eens een stuk over 
moeten schrijven

‘Zei mijnen bompa’, uitgegeven bij 
Borgerhoff & Lamberigts, 220 blz., 
22,99 euro.

Al vier jaar verschijnen op deze plaats 
de mooiste tegelwijsheden. De beste 
uitspraken zijn nu gebundeld in een 
unieke hardcover uitgave. 

Hoge bomen 
vangen veel 
wind, maar 
ook veel zon

Zei mijnen bompa

Verwaarlozing, 
daar heeft ze deugd van

Op een vensterbank voor het raam. Op een graf-
zerk op het kerkhof. Of zomaar in het wild. Orchi-
deeën zijn overal. Ze vormen een van de grootste
plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten
wordt rond de 30.000 geschat. 

Een daarvan is de Cyrtochilum Verstraeteanum:
ontdekt in Venezuela en vernoemd naar de Belg
Hendrik Verstraete (50). Hij is kweker van Orchi-
deeën Petrens & Co., een familiebedrijf uit Sint-
Denijs-Westrem dat al vijf generaties meegaat en
pionier in België is. Aan hem leggen we de vraag
van lezer Eddy Haerens voor: waarom is de orchi-
dee zo’n volhouder? 

Jaar lang in bloei
Om te beginnen moet er, volgens Verstraete, een

verschil worden gemaakt tussen de orchidee als
snijbloem en als plant zelf. “Een afgesneden
bloem is per definitie dood materiaal. Dan is ze
letterlijk onthoofd. Op dat vlak heeft de orchidee
dezelfde levensduur als een andere snijbloem.”

Als plant klopt het wél dat zij een volhouder is,
zegt Verstraete. Er is specifiek één familie die
overal in de winkels te koop is: de Phalaenop-
sis. Die heeft een buitengewoon lange bloei-
tijd. “Ze komt voort van een wilde soort, die
van nature weinig bloem maakt en zichzelf
daardoor niet uitput in de bloeitijd. Daardoor
duurt die bloeitijd langer, en vergroot ook de
kans op bestuiving. Kwekers zijn er bovendien in
geslaagd de genen te verbeteren door het kruisen
en veredelen van de bloemen. En dat merken we
in de huiskamers: de Phalaenopsis houdt het lan-
ger vol dan andere kamerplanten en bloemen.”

Hoelang? Dat hangt af van hoe goed de plant

heel ander advies geven: “Een orchidee staat het
best het hele jaar voor een raam, maar de voor-
jaars- en zeker de zomerzon kan haar makkelijk
doen verbranden. Verplaats ze tegen die tijd dus
naar een ander raam, weg van de zuiderzon.”

Een andere gouden tip voor de verzorging van
een orchidee is liefdevolle verwaarlozing, zoals
Bloemenbureau Holland het omschrijft. Wat dat
betekent: ze sterft eerder van te veel dan van te
weinig aandacht. Van te veel water, bedoelen ze
dan. Enige droogte doet haar veel beter overleven
dan nat in de aarde staan, waardoor haar wortels
gaan rotten en aarde gaat schimmelen.

Hendrik Verstraete beaamt. “Mensen maken de
fout te veel water te geven. Een orchidee is een
plant die één keer per week kortstondig water wil
– tien seconden volstaan.” Onze expert geeft in-
structies. “Zet de orchidee niet in het water of
dompel haar niet onder, maar giet op met een kan
of onder de kraan en kijk hoe het water vanonder
wegloopt. Laat de orchidee één of twee uur uit-
druppen voordat zij weer in de sierpot gaat.”

Die pot is trouwens een goede indicator of je je
orchidee goed verzorgt. “Die moet helemaal
droog zijn vóór je weer water geeft. Want dat

betekent dat het ritme van een week klopt. Is
de pot na een week nog nat? Dan heb je sim-
pelweg te veel water gegeven. Is hij na een

week kurkdroog? Dan moet je overwegen tus-
sendoor op te gieten. Dat zien we tegenwoordig in
huizen met vloerverwarming, waar ruimtes veel
droger zijn. Daar lijden kamerplanten onder, zo-
dat ze frequenter water moeten krijgen.”

Moraal van het verhaal? Verwaarloos mij liefde-
vol, en ik bloei wékenlang. Getekend: de orchidee.
(Wim Dehandschutter)

wordt verzorgd. “Cruciaal daarbij is licht. Hoe
klaarder de orchidee staat, hoe langer de bloei. Dat
geldt voor alle planten, maar voor de Phalaenopsis
nog meer. Het kan weken tot maanden verschil ma-
ken. Ze blijft sowieso gemakkelijk 6 tot 10 weken
goed, maar als je haar echt veel licht geeft – bijvoor-
beeld in een veranda of een huis met grote ramen –
kan de bloei drie maanden duren, in uitzonderlijke
gevallen zelfs een jaar.”

Vloerverwarming
En toch is het wat ingewikkelder dan dat, want het

verschilt van seizoen. “Een huis op zich is donker.
Zeker in de wintermaanden mag de orchidee niet te
ver van het raam staan. Zelfs helemaal niet weg van
het raam, zou ik adviseren. Aan de zuidkant, bij hel-
der glas, zonder voorwerpen eromheen die licht af-
nemen.”

Aangezien de dagen weer langer worden en ook het
licht verandert, zou Verstraete over een maand een
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