
HET VERHAAL VAN K. 

Op een gewone dag …. 

Het was zaterdag 26 mei 2012, een zonnige dag en een warme dag. Ik moest de hele dag 

werken in een elektrozaak waar ik verkoper was. Om 18u had ik gedaan. Onmiddellijk na 

mijn werk ging ik naar huis maar op slechts een km of 5 van mijn huis ben ik met mijn wagen 

uit de bocht gegaan tegen een boom, ik was onmiddellijk buiten bewustzijn en ik herinner mij 

totaal ook niets meer van het ongeluk.  

……veranderde mijn leven 

Maar ik heb veel te danken aan de man die het zag gebeuren, dat was namelijk een dokter die 

heeft mij de eerste zorgen toegediend. Dan ben ik onder politiebegeleiding onmiddellijk naar 

het AZ sint Jan in Brugge gevoerd daar stelden ze vast: gebroken nek en schouder , 

gescheurde lever en milt, dubbele klaplong en vooral veel hersenschade. 

Dan lag ik een 3-tal weken in een coma waarvan 12 dagen in levensgevaar. Eenmaal ontwaakt 

kon ik niets meer: niet lopen, niet praten, niet schrijven. De simpelste dingen kon ik niet meer 

en dat was voor mij zeer hard als 20-jarige. Niks meer kunnen…., ik was namelijk op het 

moment van mijn ongeval een topsporter. 

 

Revalidatie …. 

Nu, eenmaal mij daarover gezet, begon ik aan mijn revalidatie in Brugge. Daar leerde ik weer 

wandelen en praten en dan was ik al wat contenter . 

Dan mocht ik eindelijk naar huis en ik wou snel weer werken maar al snel bleek dat er van 

alles niet klopte. Ik vergat namelijk alles en als verkoper is dat niet echt interessant. Dan heb 

ik in overleg met mijn baas besloten om verder te gaan en te kijken wat er met mij aan de 

hand was. Zo ben ik uitgekomen in K7 in Gent. Eerst vond ik dat niet nodig, elke dag naar 

Gent ambulant want dat was toch ver voor mij. Maar eenmaal ik daar was had ik er zeer veel 

deugd van. 

 

…….en terug werk en sport 

Nu werk ik 50% in een garage als klusjesman dat doe ik zeer graag. Halftijds is niet veel maar 

het is lang genoeg, ik ben nog steeds zeer moe als ik gedaan heb.  

En sporten kan ik ook terug al is het wel een behoorlijk stuk lager, ik geniet er toch nog van. 

 

 

K. 


