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Echte verhalen, uit het leven 
gegrepen. Op deze plek kunt u 
ze delen met de andere lezers van 
Dag Allemaal. Verhalen van ziekte 
en rampspoed, maar ook van 
veerkracht en hoop. Want het 
leven spaart niemand, maar 
heeft ook zo ontzettend veel 
moois te bieden.

Tussen de
MENSEN

‘Ik hoor vaak zeggen: ‘Geef 
je kind toch een wortel in 

plaats van een koek’, maar 
zo simpel is het niet’, zegt de 

Thibault (21). Vier jaar 
geleden ging hij van 136 naar 

78 kilo, maar pas na een 
maagverkleining. Een 

broodnodige ingreep, en 
toch weigerde het RIZIV om 

die terug te betalen. ‘Wij 
deden dit niet omdat we 

Thibault niet slank genoeg 
vonden, hé’, aldus zijn mama.   

De mama van THIBAULT 
moest zijn maagverkleining 

uit eigen zak betalen

Mama Martine met 
de jonge � ibault: 
‘Alle diëten hebben 
we geprobeerd, maar 
niets hielp.’

‘Zonder die levensnood-
 zakelijke ingreep had Thibault 

DE VEERTIG NIET 
EENS GEHAALD’
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 Het Federaal Kennis-
centrum voor 
Gezondheidszorg pleit 

ervoor om maagverkleiningen 
ook terug te betalen bĳ  morbi-
de obese jongeren onder de 
achttien. ‘Een operatie uitstel-
len bĳ  een zestienjarige die 
ernstige gezondheidsrisico’s 
loopt, kan meer nadelen ople-
veren dan de operatie al 
uitvoeren’, klinkt het bĳ  het 
kenniscentrum. Het is nu aan 

de toekomstige minister van 
Volksgezondheid en het RIZIV 
om dit advies te bekĳ ken. Maar 
artsen zĳ n alvast voorstander. 
‘Obesitas is een epidemie ge-
worden, één van onze grootste 
gezondheidsproblemen’, rea-
geerde Matthias Lannoo, 
chirurg aan het UZ Leuven in 
de krant. En om die obesitas-
epidemie te bestrĳ den, verbood 
de burgemeester van Elsene al 
de komst van een vestiging 

‘Ik vond het vroeger prima om in joggings rond te lopen. 
Ik was al blij als ik iets comfortabel vond’, aldus � ibault.

van de fastfoodketen Ken-
tucky Fried Chicken in zĳ n 
gemeente.  

 Toch moeten zwaar obese jon-
geren nog altijd wachten tot hun 
18de, alvorens ze een maagver-
kleining terugbetaald krijgen.  

  Martine:  In het geval van mĳ n 
zoon ging het nochtans duide-
lĳ k om een levensbedreigende 
situatie. Zĳ n ruggenwervel was 
helemaal verdraaid én klemde 
zĳ n hart in. Zonder ingrĳ pen 
zou hĳ  de veertig niet eens ha-
len. De artsen in het UZ Gent 
drongen dus aan op een opera-
tie. Maar Thibault woog te veel.  

 Hoeveel kilo moest hij verliezen 
vooraleer de dokters hem wilden 
opereren?  

  Martine:  We kregen de bood-
schap dat hĳ  minstens dertig 
kilo moest afvallen. We hebben 
dat geprobeerd, maar meer dan 
zeventien kilo kregen wĳ  er niet 
af, terwĳ l de tĳ d drong. Zodra 
ik die diagnose gehoord had, 
kon ik nog maar aan één ding 
denken: ‘Mĳ n zoon moet nú 
onder het mes, willen we z’n 
leven redden.’ Uiteindelĳ k be-
landden we in Brugge bĳ  dokter 
Dillemans, hĳ  opereert wél 
jongeren die zwaar obees zĳ n.  

 Maar die ingreep werd niet te-
rugbetaald door het ziekenfonds.  

  Martine:  En dat vond ik niet fair. 
Dit was geen schoonheidsopera-
tie, wĳ  deden dit niet omdat we 
Thibault wat te dik vonden en 
liever een slanke zoon hadden. 
We kónden niet anders. Ik ben 

naar Wouter Beke gegaan, Jo 
Vandeurzen, Maggie De Block, 
maar niemand kon mĳ  helpen. 
De wet zegt dat je achttien moet 
zĳ n en daar wordt niet van afge-
weken. Dus betaalden wĳ  die 
6.000 euro uit eigen zak. Wat 
moesten we anders doen?  

 Gelukkig kón je het betalen.  
  Martine:   (knikt)  Ik zal het nooit 
vergeten: in die wachtzaal kwa-
men we een gezin tegen met een 
dochtertje dat een open ruggetje 
had en zwaar obees was. Ook 
zĳ  moest vermageren voor een 
operatie, maar die ouders kon-
den dat niet betalen. Twee jaar 

hebben die mensen dagelĳ ks 
aan de supermarkt zitten bede-
len voor de gezondheid van hun 
kind en het was pas nadat de 
gemeente een benefi et had geor-
ganiseerd, dat ze genoeg geld 
bĳ een hadden voor de ingreep. 
Ik word nog altĳ d emotioneel 
als ik daaraan terugdenk. Dan 
hebben wĳ  nog geluk gehad. 
Kort voor z’n zeventiende kreeg 
Thibault zĳ n maagverkleining 
en een jaar later heeft dokter 
Plasschaert - die van ‘Topdok-
ters’ - z’n rug rechtgezet en z’n 
hart bevrĳ d uit die klemgreep.  
  Thibault:  Maar de vooroordelen 
die mensen hebben tegenover 
jongeren die te zwaar zĳ n, blĳ -
ven toch wreed. Nu dit nieuws 
opnieuw in de media komt, lees 
ik overal: ‘Mocht het mĳ n kind 
zĳ n, ik zou ’t nogal eens laten 
sporten.’ Mensen zeggen ook 
weleens: ‘Ach, geef je kind een 

MAMA MARTINE

‘Wij kennen mensen die twee 
jaar aan een stuk elke dag aan 
de supermarkt hebben zitten 
bedelen voor de gezondheid 

van hun kind’

‘Ik was vroeger beperkt 
door mijn lijf, maar merkte 
dat niet omdat ik niet beter 
wist’, zegt � ibault nu.
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wortel in plaats van chips en 
snoeprepen’. Alsof het allemaal 
zo eenvoudig is.  

 Want dat is het niet, weet jij.  
  Thibault:  Akkoord, ik at altĳ d 
wel graag. Maar hier thuis werd 
ook gezond gekookt, ik heb alle 
mogelĳ ke diëten geprobeerd, 
maar het lukte gewoon niet. Ik 
heb deze ingreep écht niet voor 
m’n plezier ondergaan, of om er 
beter uit te zien.  

 Vier jaar geleden zei je al in Dag 
Allemaal dat je zelf niet zoveel 
om je overgewicht gaf. Terwijl je 
op je maximum wel 136 kilo 
woog en je nu rond de 78 
schommelt. 

  Thibault:  Misschien ook omdat 
ik toen niet beter wist. Ik vond 
het best wel oké, zoals mĳ n 
leven er toen uitzag. Ik ging 
naar school, thuis hing ik wat in 
de zetel, en speelde op de Play-
Station. Verder dan een week 
vooruitdenken deed ik niet. Als 
ik nu al eens in de zetel hang, is 
het omdat ik al om halfdrie ben 
opgestaan om naar de bakkerĳ  

te gaan waar ik werk, en omdat 
ik daarna nog gesport heb en 
van alles anders heb gedaan en 
uiteindelĳ k moe ben.  
  Martine:  Thibault werd ook 
nooit gepest vanwege z’n ge-
wicht, misschien dat hĳ  er 
daarom ook minder mee inzat.  

 Maar mochten we jou nu je oude 
lijf teruggeven... 

  Thibault:   (pikt in)  Dan weiger ik 
het toch. Wanneer ik in de bak-

kerĳ  twee zakken bloem van 
25 kilo zie staan, dan denk ik 
altĳ d: ‘Tel daar nog acht pakjes 
suiker bĳ  en zoveel ben ik afge-
vallen’. Ik weeg nu 58 kilo 
minder dan vroeger. Als ik dat 
zo voor mĳ  zie staan, ben ik 
nog altĳ d onder de indruk.  

 Klopt het dat jij jouw zoon niet 
alleen uiterlijk, maar ook men-
taal helemaal hebt zien 
veranderen, Martine? 

  Martine:  Zeer zeker. Daar ben ik 
zelf enorm van geschrokken. 
Bĳ  mĳ  primeerde het medische, 
dat mentale, daar had ik zelfs 
nog niet bĳ  stilgestaan. Ik dacht 
dat Thibault gewoon een stille 
jongen was, een gesloten boek. 
Maar nu... Mensen zeggen mĳ  

vaak dat hĳ  toch zo’n vlotte 
kerel is geworden. Wĳ  hebben 
hem echt zien openbloeien na 
die ingreep.  
  Thibault:  Ik merk zelf ook dat 
mensen nu anders naar mĳ  kĳ -
ken. Vroeger riep er niemand 
naar mĳ  op straat, wanneer ik 
met mama ging winkelen. 
 Alleen zĳ  werd aangesproken, 
alsof ze mĳ  niet zagen staan. 
Als wĳ  nu over ’t straat lopen, 
is er altĳ d wel iemand die naar 
mĳ  roept of claxonneert om te 
horen hoe ’t met mĳ  gaat. Ik 
heb plots een sociaal leven. Ik 
ga naar de fi tness, ik ga fuiven 
en ik kán gewoon leven.  

 Een heel verschil met je 
 tienerjaren.  

  Martine:  Och, voorheen was hĳ  
al slechtgezind wanneer hĳ  te 

voet van het station naar huis 
moest, terwĳ l dat maar honderd 
meter ver is in vogelvlucht. 
Maar dat was te vermoeiend 
voor hem. Dus gemakshalve 
vroeg hĳ  toen vaak aan mĳ  of 
m’n man om iets te doen voor 
hem. Hĳ  kon dat niet meer.  
  Thibault:  Da’s waar. Iets van 
amper vĳ f kilo tillen was vaak 
al een opdracht, dat lukte mĳ  
amper. Terwĳ l ik nu in de bak-
kerĳ  vlotjes 25 of 30 kilo til 
als het moet. Mĳ n baas lacht 
daar soms mee, bĳ voorbeeld 
wanneer ik gezwind tussen de 
rekken door loop. ‘Vĳ f jaar 
geleden had je die eerst nog 
allemaal moeten verschuiven 
om ertussen te kunnen’, zegt 
hĳ  dan. Maar hĳ  heeft gelĳ k. 
Ik was vroeger gewoon be-

Tussen de
MENSEN

De jonge � ibault met Chris Boni, Mark Willems en Marleen Merckx uit ‘� uis’, 
één van zijn favoriete televisiereeksen.

THIBAULT

‘Ik heb Versaceschoenen van 
800 euro gekocht. 

Voor mij is dat een statement. 
Met die goudkleurige sneakers 

zeg ik: ‘Kijk maar naar mij,
ik mag er wezen!’’

Vóór zijn operatie deed � ibault niet 
veel anders dan in de zetel hangen.
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perkt door mĳ n lĳ f.  
 Maar dat erkende je toen niet? 

  Thibault:   (schudt het hoofd)  Ik 
wist ook niet wat ik miste. Ik 
vond het toen bĳ voorbeeld ook 
oké om constant in joggings 
rond te lopen. Veel keuze had ik 
ook niet, ik kon alleen gaan 
winkelen in de ‘XL Mode’, 
maar dat was geen pretje. Dus 
droeg ik wat maar een beetje 
comfortabel was, en daar prees 
ik mĳ  gelukkig mee.  
  Martine:  Je moet hem nu eens 
zien met z’n kleren! 
  Thibault:  Over m’n kledĳ  
 hebben we wel vaker discussies. 
Nu ik ga werken, koop ik al 
eens dure merkkledĳ . Zo kocht 
ik net nog goudkleurige snea-
kers van Versace.  

 Dat is wel héél prijzig, nietwaar?  
  Thibault:  Ja, bĳ na achthonderd 
euro. Maar ik vond ze zó mooi 
en voor mĳ  zĳ n die schoenen 
een statement. Met die goud-
kleurige sneakers zeg ik: ‘Kĳ k 
maar gerust naar mĳ , ik mag er 
wezen.’ Nu ben ik trots op me-
zelf en dat toon ik graag.  Al ben 
ik vooral blĳ  dat mĳ n rug en 
hart genezen zĳ n.

 Ben je niet bang om ooit in het 
oude patroon te hervallen?  

  Thibault:  Toen ik onder het mes 
ging, was dat één van de reac-
ties die ik vaak kreeg. ‘Wacht 
maar, over een paar jaar weeg je 
opnieuw over de honderd.’ En ik 
ken lotgenoten die ik jaar na 
jaar zie verdikken. Maar die zĳ n 
ook al vrĳ  snel opnieuw alcohol 
beginnen te drinken en suikers 
eten. Ik volg het schema van het 
ziekenhuis tot vandaag perfect 
op. Als je dit goed wilt doen, is 
het allesbehalve gemakkelĳ k. 
Pasta moet al dente zĳ n of hĳ  
ligt op m’n maag. En steak en 
scampi laat ik best links liggen. 
Maar da’s niets tegenover het le-
ven dat ik ermee gewonnen heb 
natuurlĳ k. Sinds kort ga ik zelfs 
wielrennen, wie had dat ooit 
gedacht?   n  TE
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Nu een VLAMING de doodstraf 
riskeert in THAILAND    

  De familie van Danny V.D.V., die 
twintig jaar geleden naar Thai-
land verhuisde en er villa’s 
verhuurt aan toeristen, rea-
geert onthutst op de zware 
straf die de man riskeert. ‘In 
België krijgt een dealer een 
boete of hooguit een enkel-
band, maar de doodstraf...’, 
zeggen ze in een krant. 
Maar dat is wel degelijk wat 
Danny V.D.V., die bij een under-
coveroperatie door de politie 
op heterdaad werd betrapt bij 
het dealen van cocaïne, moge-
lijks boven het hoofd hangt. 
Want het Thaise gerecht is 
strenger voor drugsmisdadi-

gers dan voor moordenaars of 
andere zware criminelen. 
Worden er voor doodslag vaak 
celstra� en tussen 12 en 25 jaar 
uitgesproken, dan riskeren 
drugdealers dertig jaar, levens-
lang of de doodstraf. Wie aan 
het laatste ontsnapt, belandt in 
een overbevolkte gevangenis 
waar de veroordeelden vaak 
maar over 1 vierkante meter 
persoonlijke ruimte beschikken. 

ZEEPJES  
Westerlingen worden door-
gaans ook strenger berecht 
dan Thai zelf, omdat hun mis-
daden worden gezien als het 
niet respecteren van hun cul-
tuur. Dat drugsdelicten zwaar 
worden aangepakt, komt door 
het feit dat Thai oordelen dat 
drugs hele families ruïneert. 
‘    Het is van het grootste belang 
in Thailand niet verwikkeld te 
raken in drugszaken’, zegt 
Buitenlandse Zaken dan ook. 
‘Zelfs wie zich nooit met drugs 
inlaat, moet oppassen. Pak zelf 
uw bagage en hou die tijdens 
uw reis altijd in het oog. En 
neem zeker geen pakjes mee 
voor onbekenden.’ 

Enkele jaren geleden werd in 
Vietnam een 73-jarige Austra-
lische opgepakt. Zij beweerde 
pakjes zeep als ‘souvenir’ te 
hebben gekregen van een 
Vietnamese, terwijl die waren 
volgestouwd met heroïne. In 
2016 werd de vrouw ter dood 
veroordeeld met een injectie.  

 STAATSGEHEIM 
 Niet alleen in Thailand en 
 Vietnam kan een drugsmisdrijf 
tot de doodstraf leiden. Ook in 
Cuba, Singapore, Egypte, 
 sommige staten van de VS, Sri 
Lanka, Laos, India en China is 
het drugsbeleid erg streng. De 
voorbije jaren registreerde 
Amnesty International drugs-
gerelateerde executies in vier 
landen: China, Iran, Saudi- 
Arabië en Singapore. Voor 
Maleisië en Vietnam zijn er 
geen cijfers wat het aantal 
executies voor drugsmisdrij-
ven betreft. In Singapore 
werden in 2017 acht mensen 
opgehangen, in Saudi-Arabië 
worden mensen dan weer 
onthoofd voor drugsmisdrij-
ven. In ons land is de doodstraf 
al sinds 1996  afgeschaft.   n 

 De doodstraf, da’s wat 
Vlaming Danny V.D.V. in 

Thailand boven het hoofd 
hangt na z’n arrestatie op 

verdenking van 
cocaïnehandel. In het 

Aziatische land zijn ze heel 
streng voor drugsdelicten. 

‘Ook toeristen die niks 
met verboden middelen te 

maken hebben, letten 
maar beter op’, aldus 
Buitenlandse Zaken.  
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BUITENLANDSE ZAKEN ADVISEERT

‘NEEM NOOIT PAKJES VOOR 
ONBEKENDEN MEE IN JE BAGAGE’

Vaak is een paar momenten 
van onoplettendheid genoeg 
om drugs in je bagage te stop-
pen. Opletten is de boodschap.
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