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den en doorbijten. Tot ik donder-
dagavond 22 januari plots 40 gra-
den koorts kreeg, die zelfs na een
ijskoud bad niet wilde zakken.”
’s Morgens zette hij zijn principes
aan de kant en liet hij toch de
huisarts komen. “Bij het binnen-
komen dacht ze ook eerst aan de
griep, tot ze haar stethoscoop te-
gen mijn borst en rug hield...
Haar blik vertrok en doodernstig
zei ze : ik ga nu bellen naar de spoed
en vragen om voor je klaar te staan.
Enkele minuten later lag ik daar
aan de baxters. Door de koorts
bleek ik volledig gedehydrateerd.
Bovendien hadden de slapeloze
nachten me volledig uitgeput,
waardoor ik bovenop de griep ook
een dubbele longontsteking had.

Een foto van de baxters op mijn
Facebookpagina en het plaatsen
van een urinesonde zijn de laatste
dingen die ik me herinner. Dan
ging het licht bij me uit. Twee
maanden later werd ik wakker in
een ziekenhuis aan de andere
kant van het land.”

FACEBOOKGROEP

De situatie van Karel evolueerde
zo slecht dat hij op intensieve zor-
gen belandde en in coma werd
gebracht. Een machine moest zijn
vitale functies overnemen. “Alles
kan ik nu reconstrueren dankzij
de verhalen van mijn familie én
een Facebookgroep, die mijn
echtgenote Sofie had opgericht
om familie en vrienden dagelijks
op de hoogte te houden van mijn
toestand.”
Alle behandelingen en goede zor-
gen in Brugge ten spijt, een ver-
huizing naar het UZ Leuven – dat
zijn monitor al op afstand had ge-
volgd – bleek noodzakelijk. “Die
verhuizing was voor mij erop of
eronder. Een prof en enkele ver-
plegers zaten in de ambulance
naast me, een hartchirurg volgde
in een MUG-voertuig voor het ge-
val er complicaties zouden optre-
den. Maar als bij wonder overleef-
de ik de rit.”
In Leuven volgden uiteindelijk ne-
gen longoperaties, waarbij zelfs
longtransplantaties overwogen
werden. “Op bepaalde momenten
kon het vervoer van intensieve
zorgen naar het operatiekwartier
al mijn dood betekenen. En daar-
enboven bleek ik ook nog eens
heel slecht te reageren op sonde-

DOOR OLIVIER NEESE

“Of ik een zalfje voor mijn litte-
kens wilde, vroegen de artsen me
aan mijn ziekbed. Euh neen, dank
u. Ik heb die littekens verdíénd !”
Karel Goetghebeur heft zijn shirt
op en toont zijn ‘eretekens’, zoals
hij ze zelf noemt. Een in zijn hals
– een restant van het beademings-
toestel dat hem maanden in leven
hield – en snijwonden aan zijn
rechterborst – stille getuigen van
negen longoperaties. Allen het ge-
volg van een op het eerste zicht
onschuldig griepje, dat op 19 ja-
nuari de kop opstak.
“Bij het opstaan voelde ik me wat
koortsig”, doet Karel Goetghebeur
het verhaal. “Een griepje, geen
dokter nodig en gewoon enkele
dagen uitzieken, dacht ik. Maar ik
werd zo ziek dat ik me op een
bepaald moment zelfs achteraan
in mijn zaak al rillend tegen de
chauffage heb moeten leggen.
Tja, een zelfstandige kan het zich
enkel tijdens zijn vakantie permit-
teren om ziek te zijn, hé. Volhou-

Bruggeling overleeft negen
longoperaties na ‘griepje’
BRUGGE q De griep overleefd ! Het lijkt ridicuul, maar dat is het niet voor Karel
Goetghebeur. De zaakvoerder van saxofoonwinkel Adolphe Sax & Cie belandde na
een ogenschijnlijk simpel griepje twee maanden in coma en moest negen (!) long-
operaties ondergaan. “De professoren hadden de hoop bijna opgegeven”, beseft de
Bruggeling, die weigert om nu in angst te leven. “Met de Grote Baas hierboven
heb ik afgesproken dat ik mijn abonnement verleng tot mijn 120ste.”

Karel Goetghebeur lag maanden in coma en onderging longoperaties na een ‘griepje’. (Foto Tom Brinckman)
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Geboren op 28 december 1978

in Oostende. Is achterkleinzoon

van gewezen volksvertegen-

woordiger Karel Goetghebeur,

naar wie hij genoemd werd, en

kleinzoon van bekende Oost-

endse scheepsbouwer Richard

Panesi. Woont nu iets meer

dan elf jaar in Brugge, waarvan

vier jaar in Assebroek. Trouwde

in 2006 met Sofie Daemers,

met wie hij twee kinderen

heeft : Alix (7) en Max (4).
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Studeerde beeldende kunsten
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ende.
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Begon als begrafenisonderne-

mer in Oostende. Na een car-
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het merk Adolphe Sax & Cie en

begon zijn eigen saxofoons te

ontwerpen. Intussen heeft hij in

de Gistelse Steenweg 97 in

Sint-Andries een eigen con-

ceptstore.
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ik merkte dat
ik me anders
gedroeg. Tus-

sen mijn oefeningen in probeerde
ik daarom zoveel mogelijk te sla-
pen om de realiteit te ontvluchten.
Het emotionele isolement en het
lange weg zijn van huis werd me
te veel. Ik kon het niet meer aan.
In samenspraak met de artsen
werd besloten dat ik naar huis

mocht, als ik een paar maal peer
week verder zou revalideren in
het AZ Sint-Lucas in Assebroek.”

VASTEN

“Het eerste weekend thuis gaf me
een kleine boost, maar ook thuis
heb ik nog zitten janken van mi-
serie. Ik kon geen geluid verdra-
gen : geen televisie, muziek of be-
zoek. Ik dacht dat ik in de psychia-
trie zou belanden. De professoren
verzekerden me dat het normaal
was na de gigadosissen medicatie
en dat het twee tot drie jaar zou
duren vooraleer ik weer helemaal
de oude was. Dat leek zo uitzicht-
loos dat ik op een moment dacht
om per ongeluk onder een wagen
te belanden, om mijn geliefden

maakte ik het medische
team duidelijk dat ik op 1 april,
mijn huwelijksverjaardag, tegen
mijn madam wilde kunnen zeg-
gen hoe graag ik haar zie. Het
hele medische team heeft alles op
alles gezet om dat te realiseren.
Op 27 maart kon een spreekknop-
je op de intubatie in mijn hals

gezet worden. Ze brachten me
een telefoon en belden mijn
vrouw Sofie voor me. Met een ro-
botstemmetje zei ik : eij, schatje !
Tot ontroering van iedereen.”
“Dat was voor mij een belangrijke
mijlpaal. Door de vele en zware
medicatie kreeg ik verschillende
deliriums, waarbij ik alle buisjes
uittrok of doodleuk besloot om
eens een wandeling te maken, ter-
wijl ik amper in staat was om te
bewegen. In mijn heldere mo-
menten excuseerde ik me wel tel-
kens bij de verpleegkundigen,
voor dat ongewild lastige gedrag,
maar ik had de behoefte om hen
én mezelf te bewijzen dat ik meer
was dan die lastige patiënt. You-
Tube bracht soelaas. Op het inter-
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ASSEBROEK q “Hoe het aan-
voelt om in coma te liggen ? Ik
heb vooral veel vreemde dro-
men gehad”, vertelt Karel
Goetghebeur. “Dat zou komen
door de uitzonderlijk hoge do-
sissen medicatie om me tijdens
mijn coma in slaap te houden.
Weet je, ik had zelfs dromen
waarin de professoren en de
verpleegsters van het UZ Leu-
ven voorkwamen. Bijzonder,
want ik was al ín Brugge in co-
ma gebracht en had die mensen
nog nooit gezien. Maar toen ik
wakker werd, herkende ik een
paar van hen hen ! Hoe is dat te
verklaren ?”

“Ik ben altijd gelovig geweest en
heb altijd in het bestaan van
God geloofd. Wel, tijdens mijn
coma hoorde ik plots een stem
en zonder twijfel wist ik dat het
God was. Karel, geen enkel
zwaard tegen jou gesmeed, zal
standhouden. Maak je geen zor-
gen, je zal blijven leven. Vanaf dat
moment was ik ervan over-
tuigd : hoe ernstig het ook
wordt, ik twijfel niet meer over
de goede afloop.”
“Ik heb toen gevraagd : goed,
maar wil je de mensen hierbuiten
vertellen dat ze zich over mij geen
zorgen hoeven te maken. Achteraf
hoorde ik dat heel wat vrienden,

zowel gelovig als ongelovig, over
me gedroomd, waarin ik bij-
voorbeeld aan het barbecueën
was. En dan weten mijn vrien-
den : het gaat goed met Karel.
(lacht) Toen kregen velen hoop,
ook al was daar op dat moment
geen enkele reden toe. Heel bij-
zonder, dat doet een mens toch
nadenken...”
“Mijn genezing kwam er door
een combinatie van de wil om
door te zetten, de liefde van
mijn naasten, de goede zorg van
de artsen en verpleging maar
ook door mijn geloof. Dat gaf
me kracht op de momenten
wanneer ik bijna losliet.”

“Gods stem zei : ‘Alles komt goed, Karel’...” 

niet langer tot last te zijn...”
“Op een morgen kreeg ik een ge-
dacht : ik moet vasten. Drie dagen
niet eten en drinken, enkel rusten
en bidden. Alles loslaten. Het re-
sultaat was verbluffend. Mijn ang-
sten verdwenen, fysiek werd ik be-
ter… In een paar weken tijd ben ik
uit het diep dal gekropen en sinds
september ben ik opnieuw partti-
me aan de slag. Geestelijk voel ik
me nu zelfs sterker dan vóór mijn
ziekte. En zoals het er nu voor
staat, zal ik eind december hele-
maal genezen worden verklaard.
Weet je, mijn dossier zal nu op
internationale congressen worden
gebruikt, want blijkbaar heb ik en-
kele medische records scherper
gesteld.”

GEEN GRIEPPRIK

Wat leert een mens, die een tijd-
lang zweefde tussen leven en
dood ? “Dat je nooit zo optimis-
tisch mag zijn dat je denkt dat je
geen hospitalisatieverzekering no-
dig hebt. (lachje) Nu heb ik er
een... Het is een pittige rekening,
ja, maar dat laat ik niet aan mijn
hart komen. Ik leef nog. Het aller-
belangrijkste in het leven is je fy-
sieke en mentale gezondheid, je
familie en je vrienden. Zoveel
mensen hebben mijn gezin en fa-
milie bijgestaan, zoveel mensen
hebben voor me gebeden of aan
me gedacht. Het ontroert me nog
steeds. Tijdens mijn kritieke pe-
riode, logeerde mijn moeder in
Leuven. En dan mijn vrouw : elke
dag reed ze op en af van Brugge
naar Leuven, terwijl ze zich ook
over onze twee kinderen en de pa-
perassen van mijn bedrijf – wat
volledig onbekend terrein voor
haar was – ontfermde. Ik denk
niet te kunnen wat zij heeft ge-
daan. Dit jaar is ons gezin dichter
naar elkaar gegroeid. De waarde
en kracht van mijn gezin heb ik
vroeger misschien te vanzelfspre-
kend gevonden...”
Angst om opnieuw ziek te wor-
den, heeft hij niet. “Een griep-
prik ? Ach, die hoef ik niet. Dit
was een samenloop van omstan-
digheden. Ik ben te diep in mijn
reserves gegaan. Met de Grote
Baas hierboven heb ik afgespro-
ken dat ik mijn abonnement ver-
leng tot mijn 120ste. Ik heb nog
zoveel plannen dat ik wel zo oud
moet worden om ze allemaal uit
te voeren. Ik ga wel geen negen
jaar meer wachten om nog eens
echt vakantie te nemen...” (lacht)

voeding, waardoor ik het louter
moest doen met een glucosebax-
ter.”
“Mijn professoren hebben me la-
ter toevertrouwd dat ze de hoop
bijna hadden opgegeven, maar
toch zijn blijven vechten. Ikzelf
had misschien gezegd: geef me
op en steek jullie tijd in iemand
anders, die nog wat overlevings-
kansen heeft. Maar mijn longchi-
rurg heeft zelf zijn vrije tijd opge-
offerd om me persoonlijk te ope-
reren ! Zo betrokken voelde hij
zich in de strijd om mijn leven. Ik
heb echt kunnen rekenen op de
steun en zorg van zeer toegewijde
en gepassioneerde mensen, die
me niet als een nummer maar als
een patiënt behandelden.”

SCHEERMES

Bijna twee maanden later nam
het lichaam van Karel het weer
over van de machine. “Na een
tweetal weken tussen slaap en
waak, voelde ik plots gekras op
mijn kin. Iemand was me aan het
scheren. Ik dacht meteen : Dat
kan toch niet ? Ik heb al jaren een
baard ! Ik wilde protesteren maar
kon niet spreken, laat staan een
vinger bewegen. Zo verzwakt was
ik.”
Na enkele weken aansterken, kon
hij communiceren door het aan-
wijzen van letters op een kaart.
“Met de weinige kracht die ik had,
maakte ik de verpleegster duide-
lijk dat ik een spiegel wilde. Die
eerste aanblik was een verschrik-
king, ik herkende mezelf niet
meer. Vijfentwintig kilogram ver-
magerd, mijn ogen diep in de kas-
sen en vooral : geen baard meer.
Ik maakte de verpleegster meteen
duidelijk dat ze haar scheermes
zo ver mogelijk van me moest
houden, maar het scheren bleek
noodzakelijk om de vele buisjes
beter te kunnen bevestigen aan
mijn gezicht. Maar dat maakte het
niet minder pijnlijk. Omdat ieder-
een wist hoezeer ik aan mijn
baard gehecht was, heeft een
vriendin een vikinghelm, met bij-
horende baard, gehaakt. Dat be-
zorgde me mijn eerste brede
grijns na de coma en zorgde voor
heel wat hilariteit op de afdeling.”

HUWELIJKSVERJAARDAG

Wekenlang lag hij gekluisterd aan
een bed, waarbij spreken en bewe-
gen niet meer lukte. “Niet meer
communiceren : dat was een
ramp voor me. Zodra ik kon,

“Min 25 kg en geen

baard : toen ik wak-

ker werd, herkende

ik mezelf niet meer”

“Ik ga geen negen

jaar meer wachten

om nog eens echt

vakantie te nemen”
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actieve televisiescherm toonde
een vriend me filmpjes van me-
zelf, die ik op mijn beurt liet zien
aan de artsen en verpleegkundi-
gen. Zo konden ze de ‘gezonde
Karel’ zien. Het YouTube-filmpje
van mijn presentatie op Pecha Ku-
cha in Brugge heeft die periode
tientallen views extra gescoord,
vooral van mezelf.” (lacht)

ZEELUCHT

Voor het verdere herstel, zoals op-
nieuw leren stappen, volgde een
verhuis naar een revalidatiecen-
trum in Oostende. “Na maanden
ziekenhuislucht rook ik plots
weer de zee en voelde ik opnieuw
de zon op mijn huid. Tegen de
ambulanciers, die me uit de zie-
kenwagen haalden, zei ik : laat me
hier maar enkele uren op de parking
staan. (lacht) Maar ik moest naar
binnen, er moest gewerkt worden.
Tweemaal daags oefeningen
doen. Van mijn rolstoel ging het
geleidelijk aan naar een looprek.
Maar het was afzien. Fysiek én
mentaal, want korte tijd na mijn
aankomst belandde ik in een
angstpsychose. Ik dacht dat ik nog
in coma lag en alles rondom mij
niet écht was. Ik had enorme
moeite om realiteit van fictie te
onderscheiden. Op een bepaalde
moment heb ik zelfs een bezoekje
van mijn vrouw en kinderen met
mijn telefoon gefotografeerd om-
dat ik dacht dat ik me hun aanwe-
zigheid inbeeldde. Maar achteraf
dacht ik dat ook die foto een fanta-
sie was… Niets was nog zeker. Ja,


