
Open brief aan Jo Vandeurzen en Maggie De Block, ministers van volksgezondheid. 

Vandaag exact een maand geleden beleefde ik het volgende : 

Toen ik Liselotte op woensdag 28 maart om 0730 op haar kamer ging halen om naar school te gaan 

vond ik haar dood in haar bedje.  Toen ik de deur opende wist ik het al: ze lag bovenop haar 

donsdeken van K3, armen gespreid boven haar hoofd, ogen wijd open, starend in de leegte, schuim 

op de mond.  In een snelle reflex heb ik gevoeld naar een hartslag die ik niet vond; maar zoals gezegd 

wist ik het al.  Ik heb haar in de armen genomen, roepend om hulp maar hier was niemand anders.  

Neneden heb ik haar nog snel een dekentje omgeslagen, we zijn de auto ingestapt en snel naar het 

ziekenhuis gereden.  Ik ben door rode lichten gereden (wel “ voorzichtig”), ben auto’s die aanstonden 

te schuiven met 4 pinkers aan en toeterend voorbij gereden.  Onderweg heb ik haar mama gebeld al 

roepend LISELOTTE IS DOOD LISELOTTE IS DOOD. 

Aan het ziekenhuis ben ik met Liselotte in mijn armen naar spoed gelopen.  Daar reageerde eerst 

niemand.  Een voorbijganger zei dat ik via de hoofdingang binnen moest.  Toen ging de deur aan 

spoed toch open en een verpleger nam Liselotte van me over.  Onmiddellijk kwamen er dokter en 

verplegend personeel; tot 08u35 werd er geprobeerd Liselotte te reanimeren maar toen werd ze 

dood verklaard.  Liselotte werd meegenomen naar Leuven voor een autopsie door de 

wetsgeneesheer.  Op donderdagnamiddag werd ons telefonisch meegedeeld: CO vergiftiging. 

Gisteren op de dag van de begrafenis heeft een expert met brandweerlui en politie alles hier 

nagekeken.  Conclusie: overleden door CO; door een nest van een kraai 2.80 meter in de 

schoorsteen.  Dit terwijl de schouw gekuist is in oktober 2017 en er in januari 2018 een nieuwe 

brander geplaatst is - we hebben centrale verwarming op mazout; dus geen kachel of boiler met 

waakvlam… . 

Beslissing Parket Magistraat: woning wordt vrijgegeven; eigenaar treft geen schuld; ongelukkig 

overlijden door CO vergiftiging. 

Graag had ik U Mevrouw Maggie De Block en Mijnheer Jo Vandeurzen ; Ministers van 

Volksgezondheid willen vragen om Uw burgers beter te informeren over de gevaren van CO 

vergiftiging.  Een degelijke informatiecampagne helpt echt ! Afhankelijk van de bronnen spreken we 

nog steeds over 30 à 100 doden per jaar. Samen moeten we dit cijfers snel en drastisch naar 

beneden halen. 

Steeds bereid meer info te verschaffen en tot samenwerking; 

Groet ik U 

Hoogachtend; 
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