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Twee jaar cel
geëist voor
messteek na
CST-controle

Europees
coronacertificaat
blijft 9 maanden
geldig zonder
boosterprik
Wie geen boosterprik
laat zetten, zal tot
negen maanden na zijn
of haar tweede prik beschikken over een geldig coronacertificaat
om rond te reizen in de
EU. Daarna zal een
derde dosis wel nodig
zijn. Dat is beslist op
een Europese top. De
oprukkende omikronvariant was er een van
de gespreksonderwerpen. Die grijpt volgens
Commissievoorzitter
Von der Leyen “met
meedogenloze snelheid” om zich heen. Er
werd beslist dat de lidstaten een eerste schijf
van meer dan 180 miljoen doses aangepaste
vaccins van PfizerBioNTech gaan bestellen. (gjs)
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Bij Jurgens thuiskomst stond een erehaag hem op te
wachten. Achter hem: zijn vrouw en een van zijn zonen.
W

Het is hem gelukt: Jurgen
Rosseel is na een lange strijd
tegen corona weer thuis.

SIMON MOUTON

Een man die bij een
CST-controle uithaalde met een mes riskeert twee jaar cel. Het
is wellicht de eerste
zaak over een uit de
hand gelopen CSTcontrole die door een
rechtbank behandeld
wordt.
Op 16 oktober omstreeks 1 uur ’s nachts
stapte Hocine T. een
café in de buurt van de
Brusselse Vismarkt
binnen. Toen hij geen
CST kon voorleggen,
wees de cafébaas hem
de deur. Er ontstond
een schermutseling, T.
werd buiten geduwd,
maar stapte het café
weer binnen en stak
uiteindelijk de uitbater
met een knipmes.
“Hij had dat mes al in
handen toen hij het
café binnenkwam en
daarom vorderen wij
twee jaar cel”, aldus
het parket. “Mijn cliënt
greep maar naar zijn
mes nadat de cafébaas
hem had geslagen”,
zegt de verdediging, die
de vrijspraak vraagt.
Uitspraak op 14 januari. (yb)

Jurgen (47) vocht zeven maanden in het ziekenhuis tegen corona

“Ik had één doel:
met Kerstmis
terug thuis zijn”
Toen hij door corona zó lang in coma lag, wisten artsen
niet meer wat ze nog konden doen voor de 47-jarige
Jurgen Rosseel. Maar zijn echtgenote weigerde resoluut
hem op te geven. “Ik wist dat mijn man sterk was en dat
hij er zou doorkomen.” Na een strijd van zeven maanden
mocht de Bruggeling deze week eindelijk naar huis. “Het
enige wat ik wenste, was met kerst weer bij mijn vrouw
en twee zonen te zijn.” MARC KLIFMAN

It’s the most wonderful
time of the year…
to visit the Atomium.
The most beautiful view of Brussels, a
digital experience, immersing you in sound
& light and a boutique for your last-minute
Christmas shopping!
Open 7 days a week / Special opening
hours on the 24 - 25 - 31/12/2021
and 01/01/22022. Check our
website www.atomium.be

“Zeven maanden, ja. Van alle coronapatiënten in het Brugse AZ Sint-Jan ben ik een van
de recordhouders.” Jurgen zegt het met een
zuinig lachje. Echtgenote Cindy (46) heeft
hem net vanuit zijn bed in de woonkamer in
een rolstoel gehesen, zodat hij aan tafel kan
plaatsnemen. “Het is ook niet om gelukkig
over te zijn. Ik ben een jaar verloren. En ik
ben er nog niet. Ze zeggen dat ik misschien
mijn armen niet meer volledig zal kunnen
gebruiken. Maar niet met mij. Mank lopen,
tot daar. Maar ik wil mijn armen en handen
weer kunnen gebruiken zoals vroeger. Dat is
mijn nieuwe doel. Je moet niet in het slechte
geloven, maar in het goeie.”

Op 13 mei – een week voor hij gevaccineerd
zou worden – begon voor Jurgen de ellende.
Als installateur van machines moest hij vaak
naar het buitenland. Vlak voor hij naar Italië
zou vertrekken, testte hij positief. “Een dag
of drie, vier had ik enorm hoge koorts en
moest ik veel hoesten. Mijn echtgenote, zelf
ook positief, is me gaan afzetten aan zo’n
coronatent aan het ziekenhuis. Ik was nog
maar binnen en de artsen zeiden: Meneer,
we gaan je in slaap moeten doen.”
Corona had zijn longen zwaar aangetast.
“Ze werkten nog maar voor zeven procent.
Het is ongelooflijk hoe snel dat ging.”
Cindy wist van niets toen ze de volgende
ochtend naar het
ziekenhuis belde. JURGEN ROSSEEL
“Mijn man was in
een
coma
gebracht, maar ik
had niets meer tegen hem kunnen
zeggen. Hij had
alleen nog drie
hartjes gestuurd.”
Wat Cindy en
hun tweelingzonen ook nog niet konden vermoeden: Jurgen zou lang in coma blijven.
Héél lang. “Twee maanden”, zegt ze. “Mijn
man is meermaals door het oog van de naald
gekropen. De kans was heel groot dat hij het
niet zou halen. Tijdens die lange coma hebben ze in het ziekenhuis verschillende keren
gezegd: We weten niet wat we nog kunnen
doen voor hem. Maar ik wist hoe sterk mijn
man was. Ik wist dat hij er zou doorkomen.”

“Ik wil mijn armen
en handen weer
kunnen gebruiken
zoals vroeger”

Kwartier lang applaus
Na twee maanden zagen de artsen eindelijk
voldoende progressie om de medicatie af te
bouwen. “Op de verjaardag van onze zonen
deed hij voor het eerst zijn ogen weer open.”
Zoon Jordy: “Op dat moment maakte mijn
hart een sprongetje van geluk.”
Jurgen zelf heeft daar niet zoveel van beseft, zegt hij. Pas in augustus ging het stilletjes aan wat beter met hem. Maar toen begon
het nog maar. “Alles moest ik opnieuw leren.
De eerste dagen kon ik niet praten. En vooral: ik moest weer leren stappen en mijn handen gebruiken. Mijn spieren waren afgestorven sinds die coma. Stappen begon met een
rollator en na veel kine en ergotherapie is
het mij nu gelukt één kilometer te stappen.”
In het ziekenhuis had Jurgen één doel voor
ogen: “En dat was thuis zijn met kerst bij
mijn vrouw en zonen.” Dinsdag bleek dat hij
zijn wens kon waarmaken. De artsen gaven
hem groen licht om het ziekenbed te verlaten. Wat hij niet wist, is dat er bij aankomst
thuis in het Brugse Sint-Michiels een erehaag zou staan van vrienden, familie en collega’s. “Dat was niet normaal”, zegt Jurgen.
“Ik wist niet waar te kijken. Maar liefst 116
mensen waren er voor mij. Allemaal aan het
klappen, een kwartier aan een stuk. Want ja,
ik wandelde nog niet snel, hé.” (lacht )
Cindy glimlacht. “Ja, ik ben preus. Fier op
mijn vent. Voor ons is hij een held. We zijn
zó blij dat hij er vandaag nog is.”

