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Bericht van de ouders van de kinderen opgenomen in CHUV 
 
« Onze gedachten gaan uit naar alle vriendjes en vriendinnetjes van 
onze dochters. We denken erg veel aan hen en aan hun ouders. 
Onze dochters zijn in erg goede handen. Er wordt zéér zéér goed 
gezorgd zowel voor hen, als voor ons. Wij willen alle hulpverleners, 
verplegers en dokters en de Zwitserse, Belgische en Nederlandse 
overheden heel erg bedanken voor de zorg en voor alles wat voor ons 
gedaan en geregeld wordt. 
 
Wij bedanken iedereen voor alle steun en medeleven. » 
 
Gezondheidsoverzicht van de kinderen 
 
In de nacht van 14 maart zijn 3 kinderen vanuit het Hôpital de Sion 
overgeplaatst naar de Intensive Care van de afdeling 
kindergeneeskunde van het universiteitsziekenhuis van 
Lausanne(CHUV). De hoogste prioriteit hierbij was het stabiliseren van 
de vitale functies. 
 
Bij aankomst bleken 2 patientjes multipele fracturen aan de 
extremiteiten en daarnaast ernstige schedel letsel te hebben. Dit 
schedelletsel en de behandeling daarvan vormde de voornaamste 
indicatie voor hun overplaatsing. Het 3e patientje had ook multipele 
fracturen aan de extremiteiten, maar daarnaast een fractuur van de 
wervelkolom en een beschadiging van het ruggemerg. Bij haar is de 
kunstmatige coma, waarin zij verkeerde reeds beeindigd en zij is op het 
ogenblik volledig bij kennis en communiceert normaal met haar 
omgeving. De 2 eerste patientjes worden vooralsnog in kunstmatig 
coma gehouden vanwege hun neurologische situatie. Het is op het 
ogenblik nog te vroeg om te kunnen stellen dat zij volledig buiten 
levensgevaar zijn. 
 
Bij dit soort hersentrauma is het onmogelijk om vroegtijdig een preciese 
prognose ten aanzien van de risico’s te kunnen geven. 
 
Zodra het mogelijk is om en preciesere voorspelling te geven zullen wij 
opnieuw een communiqué uitgeven, mogelijk reeds in het begin van de 
volgende week. 
 
De wens van de ouders, die op het ogenblik bij hun kinderen zijn, 
respecterende zal tot die tijd geen andere informatie verstrekt worden. 
Wij danken u voor uw begrip in deze. 


