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IZEGEM De 52-jarige Patrick Vanlerberghe, die twee weken gelden in Koppen getuigde over de spierziekte ALS, is maandag in Kortrijk aan de
gevolgen van die ziekte overleden.

Patrick Vanlerberghe was industrieel ingenieur biochemie en werkte voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Vorig jaar in mei werd hij vroegtijdig met
pensioen gestuurd omdat hij door zijn ziekte het werk niet meer aankon en nooit meer zou aankunnen. De aandoening was onomkeerbaar. Bijna drie jaar
geleden ondervond hij bij het tennissen dat hij fysiek achteruitging: zijn bewegingen werden trager en zijn voet ging al eens slepen. Na raadpleging van
diverse dokters bleek dat hij leed aan de spierziekte Amyotrofe Lateraal Sclerose, kortweg ALS. De levensverwachting varieert van drie tot vijf jaar voor
patiënten met die aandoening. Aanvankelijk reageerde hij nog vrij positief, maar zodra de toestand snel verslechterde, verloor hij zijn moed.
Patrick Vanlerberghe werd een jaar lang thuis verzorgd door zijn dochters Birde (22) en Lotte (20). Maar dit jaar werd het alsmaar moeilijker voor de
kinderen om hun vader thuis te verzorgen en werd hij geregeld opgevange in de Plataan en Ten Bos in Izegem. Uiteindelijk trok hij naar het zorghotel
Heilig Hart in Kortrijk waar ze ervaring hebben met ALS-patiënten.
Twee weken geleden nog was zijn aangrijpende getuigenis over ALS te zien in Koppen op Eén. De voorbije weken kon Patrick haast niets meer: hij kon
niet meer zeggen wat hij nodig had of waar hij pijn had, tenzij via de spraakcomputer. Hij heeft de voorbije weken heel bewust afscheid genomen van zijn
dochters en zijn familie.
Patrick Vanlerberghe werd in 1958 in Veurne geboren en bracht zijn jeugd in Pervijze door. Hij is de zoon van wijlen Germain Vanlerberghe en Viviane
Morael. Hij had een zus Patricia en een broer Hans. Patrick was lid van de tennisclub De Schakel.
Hij wordt op zaterdag 23 oktober begraven. Om 13.30 uur is er een burgelijke afscheidsplechtigheid in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.
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