voor levensreddende hartingreep
maar de artsen weigeren hem te
opereren zolang hij te veel weegt.

Turnles
hibault
volgt een
bakkersopleiding.

‘Twee jaar geleden is de bal aan het
rollen gegaan’, vertelt Martine.
‘Thibault was in de turnles gevallen
en moest een knieoperatie ondergaan. Nadien werd hĳ opgevolgd
door dokter Ameloot, een orthopedist. Hĳ stelde zich de vraag of Thibault misschien een torsie scoliose
had, een gedraaide ruggenwervel.’
Zoiets zie je normaal toch?
Bĳ Thibault niet. Doordat hĳ zwaarder was, viel die bult op z’n rug niet

‘Ik ben bang
voor de operatie
die hibault moet
ondergaan’, zegt
mama Martine. ‘Ze
zullen dan zijn hele
rug moeten
openleggen.’

hibault met zijn oudere
broer Cédric. ‘Als kind had
hibault altijd wel iets’, zegt zijn
moeder. ‘Hij lag al eenentwintig
keer in het ziekenhuis.’

MAMA MARTINE

‘Per vijf kilo gewichtsverlies zou ik hibault
twintig euro sponsoren.
Een mooie deal, dacht ik,
maar het haalde niets uit’

Waardoor wordt die bult op z’n rug
veroorzaakt?
Zĳn hart ligt niet links, maar in het
midden, pal voor zĳn ruggengraat,
waardoor er ruggenwervels worden
weggedrukt. De dokter stelde een
hart- en rugoperatie voor, maar ik
aarzelde eerst nog.
Waarom?
Zĳn hart was nog perfect in orde en
hĳ had geen last van die kromming
in z’n rug, waarom zouden we dan
zo’n zware ingreep doen? Tot we in
Gent een tweede opinie kregen:
‘Thibault moet nú onder het mes,
anders wordt hĳ geen veertig.’ Een
correctie was noodzakelĳk om zĳn
hart en longen op lange termĳn te
beschermen.
Dat is een harde boodschap. Schrik je
daarvan, hibault?
hibault: (haalt zĳn schouders op)
Eigenlĳk niet, ik ben daar niet zo
mee bezig.
Martine: Da’s de jeugd hé, die leven
van dag tot dag, aan de toekomst
denken zĳ nog niet. Maar ik wel, en
met die diagnose wil je als ouder
onmiddellĳk ingrĳpen. Alleen blĳkt
dat niet mogelĳk. Zolang Thibault
obees is, willen ze hem niet opereren. Hĳ krĳgt één jaar de tĳd om
veertig kilo te vermageren.
hibault woog 127,8 kilo. Hoe is het zo ver
kunnen komen?
Martine: Da’s misschien ook wat
onze schuld. Als kind had hĳ altĳd
wel iets. Hĳ lag al 21 keer in het
ziekenhuis. Thibault was vĳf weken
toen hĳ voor het eerst een longontsteking had. Nadien bleken zĳn
traankanalen niet open te staan, hĳ
had problemen met zĳn oren,
dreigde doof te worden, had geen
glazuur op z’n tanden... En ja, ter
compensatie verwenden we hem.
‘Nee’ zeggen vond ik zo moeilĳk,
153

s

Vorig jaar liet Martine nog
een gezinsportret maken.
Martine vroeg de fotograaf
om hibault met Photoshop
wat slanker te maken.

op. En een normale mens zou ook
last ondervinden, maar Thibault
voelt nooit pĳn. Hĳ mist ergens een
schakel in z’n zenuwstelsel waardoor pĳnprikkels niet doorkomen.
Om een voorbeeld te geven: hĳ
volgt een bakkersopleiding, tĳdens
de les moet hĳ speciale handschoenen dragen, omdat hĳ niet voelt
wanneer een bakplaat te heet is.

Wanneer ze chocolade maken, moeten ze normaal met hun vinger de
temperatuur checken. Thibault kan
dat niet. Wĳ hebben speciale thermometers gekocht.

