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TRAGEDIE
44-jarige man wil twee broertjes van 11 en 6 redden uit vijver

Mohamed verdrinkt bij
reddingspoging
WZC Van Koekenbeek

VIJVER

Een 44-jarige man is gisteren in
Halle voor de ogen van zijn dochter verdronken toen hij probeerde
twee broertjes van 11 en 6 jaar te
redden. Die waren tijdens het
spelen met een bal in een vijver
voor een woon-zorgcentrum terechtgekomen. De kinderen konden gered worden, al verkeerde
de jongste gisteravond nog in levensgevaar.
Omstreeks 15.30u, na schooltijd,
speelden twee broertjes van 11 en
6 uit Tubeke, die in Halle school liepen, met een bal voor de vijver aan
woon-zorgcentrum Van Koekenbeek in Halle. De bal kwam in het
water terecht en de kleinste van de
broers wou hem terughalen. Maar
waarschijnlijk had hij niet door hoe
diep het water wel was en raakte hij
meteen in nood. Zijn oudere broer
sprong eveneens in de vijver, maar
ook hij geraakte in de problemen.

Met dochter aan bushalte
Hun hulpgeroep werd snel opgemerkt door Mohamed El Atmani,
een 44-jarige inwoner van Halle,
vader van drie kinderen. Hij was
zijn dochter na schooltijd gaan ophalen. Samen wachtten zij aan de
bushalte. De man aarzelde niet en
sprong de spartelende broers te
hulp. Maar ook Mohamed kreeg
het moeilijk. Een voorbijganger
snelde te hulp. Hij kon de jongen
van 11 en Mohamed met zijn
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De vijver waarin de man is verdronken. FOTO JELLE SCHEPERS
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Mohamed door verdrinking is omgekomen. Om de
juiste omstandigheden van zijn
overlijden te kennen, zal zijn medisch dossier worden onderzocht.
Maar om na te gaan of de bouw zelf
van de vijver hierbij een rol kan gespeeld hebben, werden de technische plannen van de aanleg opgevraagd. Om het onderzoek te vergemakkelijken, werd de vijver
gisteravond al leeggepompt. Deskundigen zullen hem in de loop
van de komende dagen onder de
loep nemen.

broeksriem uit het water halen.
Maar het kindje van 6 jaar kon hij
niet helpen. “Wij hoorden geroep
en zagen mensen in alle richtingen
lopen”, vertelt ooggetuige Christof
Antoine. “Twee brandweermannen sprongen in de vijver, maar het
duurde klaarblijkelijk nog een hele
poos alvorens zij het tweede kindje
in het water konden lokaliseren en
weer naar boven halen.”

delijk met zijn leven moeten bekopen. Zijn familie en vrienden werden in een zaal van het woon-

Onderkoeld
De hulpdiensten stelden meteen
twee tenten op om zowel het jongetje van 6 jaar als Mohamed de eerste zorg toe te dienen. Het kind van
11 was er beter aan toe. Hij was
weliswaar onderkoeld, maar hoefde verder weinig zorgen. Zijn
broertje en Mohamed moesten
echter ter plaatse worden gereanimeerd. “Na enige tijd werd het jongetje weggebracht”, vertelt Antoine.
Het kindje van 6 werd in kritieke
toestand in het ziekenhuis opgenomen. Gisteravond werd nog altijd
voor zijn leven gevreesd. Maar Mohamed heeft de heldendaad uitein-

Mohamed is wellicht verdronken
als gevolg van een ‘koudeshock’.
Het plotse temperatuurverschil
doet het lichaam in een soort van
kramp schieten. Het is een beetje
zoals wanneer we plots onder een
koude douche gaan staan: automatisch happen we naar adem.
Krijgen we onze ademhaling niet
onder controle, kunnen we flink
wat water inslikken en verdrinken.
Er kan ook hartfalen optreden.
“Omdat de hartfrequentie plots
fors stijgt – tot het dubbele van
normaal – en ook de bloeddruk ineens verhoogt”, zegt inspanningsfysioloog Jan Bourgois (UGent).
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Expert verklaart overlijden door ‘koudeshock’

“Koud water kan voor
iedereen dodelijk zijn”
Vanaf het moment dat het water
15 graden of minder is, kunnen zo
zelfs gezonde mensen sterven
wanneer ze in het water terechtkomen. “Zelfs de meest geoefende
zwemmers ontsnappen er niet
aan”, zegt Bourgois.
De man in Halle is wellicht in een
reflex in het water gesprongen om
de kinderen te redden. En dat is
net gevaarlijk, zegt de professor .
“Beter is om je in het water te laten
glijden, om zo langzaam te wennen aan het temperatuurverschil.
Hou ook je hoofd boven water. En
hou je kleren aan, die zorgen voor
een zekere isolatielaag.” (tg)
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