ALS-patiënt Patrick Vanlerberghe (52) overleden

„Rustig afscheid genomen”
DIKSMUIDE/IZEGEM – Maandag is Patrick Vanlerberghe
(52) in Kortrijk overleden. Patrick was afkomstig uit Pervijze
en bekend in culturele
middens in Diksmuide.
Hij leed aan de spierziekte ALS. Op 7 oktober getuigde hij in
het tv-programma
‘Koppen’ op Eén over
die vreselijke ziekte,
die zijn lichaam in
nog geen drie jaar
volledig aftakelde. Patrick heeft maandag
in volle bewustzijn afscheid genomen van
zijn twee dochters die
hem lange tijd zelf
thuis verzorgden.
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atrick Vanlerberghe was industrieel ingenieur Bio Chemie en werkte voor de Vlaamse
Milieu Maatschappij. Vorig jaar in
mei werd hij vervroegd met pensioen gestuurd omdat hij door zijn
ziekte het werk niet meer aankon
en nooit meer zou aankunnen. Patrick was een sportieve kerel en
tenniste heel veel. „Precies tijdens
het tennissen ondervond hij dat
het fysiek achteruitging met hem”,
zei zijn oudste dochter Birde (22).
„Hij tenniste trager en sleepte al
eens zijn voet. Dat werd steeds erger en na raadpleging van verschillende dokters, kreeg hij twee
en een half jaar terug te horen dat
hij de niet erfelijke vorm van de
spierziekte ‘Amyotrofe Lateraal
Sclerose’ (ALS) had, waarbij de
levensverwachting slechts 3 tot 5
jaar is. In het begin reageerde hij
vrij positief op de ziekte, maar
toen zijn toestand heel snel ver-
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slechterde, zakte de moed hem in
de schoenen.” Patrick werd een
jaar lang thuis verzorgd door zijn
dochters Birde (22) en Lotte (20).
„In het begin verliep dat vlot,
maar dit jaar werd het steeds
moeilijker om mijn pa thuis te verzorgen”, vervolgt Birde. „In juli
koos hij voor het Zorghotel Heilig
Hart in Kortrijk, omdat ze daar ervaring hebben om ALS-patiënten
te verzorgen.”

„Rotziekte”

De laatste maanden kon Patrick
bijna niks meer. Zelfs spreken
ging niet meer. „Patrick kon fysiek niets meer, zijn lichaam takelde af maar zijn geest niet. Hij
bleef altijd heel bewust en dat
maakte het voor hem dubbel zo
moeilijk”, zegt zijn ex Carine
Duyck, die Patrick trouwens in
heel die moeilijke periode altijd
geholpen en gesteund heeft. „De
zorg die hij nodig had, was heel
groot. Hij kon niet meer zeggen
wat hij nodig had of waar hij pijn
had, tenzij via de spraakcomputer
en dat duurde dan voor hem veel
te lang. Patrick zat door die ‘rotziekte’ gevangen in zijn eigen lichaam. Zijn toestand ging de laatste weken fel achteruit en sinds
vorige week donderdag heeft de

naaste familie bij hem gewaakt.
Hij wilde geen sondevoeding meer
en kreeg palliatieve sedatie. Dat
betekent dat ze alleen nog de pijn
verlichtten. Patrick heeft wel in
die laatste dagen heel bewust van
zijn dochters en familie afscheid
kunnen nemen.”
Voor Birde en Lotte is het afscheid van hun vader een zware
klap, ondanks het feit dat ze wisten dat hij niet lang meer zou leven. Maar het besef dat ze er altijd
waren als hij ziek was, zal een
grote troost zijn.
Patrick Vanlerberghe is van Pervijze afkomstig en werd geboren
op 20 september 1958 in Veurne.
Hij is de zoon van Germain Vanlerberghe (+) en Viviane Morael.
Hij had een zus, Patricia en een
broer Hans. „In de tweede helft
van de jaren zeventig was Patrick
Vanlerberghe heel actief binnen
de culturele werking Knust in het
jongerenontmoetingscentrum
Andjoen in de Generaal Baron
Jacquesstraat”, aldus cultuurbeleidscoördinator Sylvie Anzempamber. „In cultureel Diksmuide
stond hij bekend als Andreas Vanaambeias. Hij organiseerde toen
ook evenementen rond toneel, poezie en literatuur, o.a. in de oude
Paterskerk, die zeer vernieuwend
waren voor die tijd. Hij schreef
ook en gaf uit in eigen beheer.”
„Patrick was een duivel-doet-al,
bekend van Knust”, herinnert Kris
Vanblaere zich. „Patrick, wijlen
Danny Decaestecker en ik waren
de drijvende krachten. Ik heb hem
voor het laatst gezien vorige zomer in de 4AD bij de ontbinding
van Theater Periekel. Patrick was
geestelijk nog dezelfde als vroeger
maar lichamelijk afgetakeld.”
Patrick wordt zaterdag 23 oktober
begraven. Om 13.30 uur is er de
burgerlijke afscheidsplechtigheid
in de aula van het Uitvaartcentrum
Snoeck in de Bellevuestraat 24 in
Izegem. Na de crematie wordt zijn
as verstrooid op de asweide van de
begraafplaats in de Reperstraat in
Emelgem.
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