
PARTNERS IN ZORG

Zowat tien maanden geleden kreeg keeper Seppe Goossens (21) tijdens 
een voetbalwedstrijdje op de training een onvrijwillige trap op zijn hoofd 
terwijl hij naar de bal dook. Zijn linker oogkas was ingedeukt en zijn 
schedel verschoven. Bovendien was hij buiten bewustzijn. Seppe werd 
met de ziekenwagen naar het ZOL gebracht en moest, na de eerste zor-
gen, naar Intensieve Zorgen waar hij enkele dagen in een kunstmatige 
coma werd gehouden. 

Tijdens een eerste operatie werden de breuken aan zijn schedel en oogkas 
operatief terug op zijn plaats gezet door dr. Joeri Meyns, Mond- Kaak 
en Aangezichtschirurg. Dit was een vrij ingrijpende operatie die bijna 7 
uur duurde.

Een half jaar later werd opnieuw een correctie uitgevoerd aan de oogkas 
om de positie van het oog te verbeteren. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van een op maat vervaardigd implantaat uit titanium dat verkregen werd 

via 3D-printing. Dr. Joeri Meyns: “Met dit implantaat konden we een veel 
beter resultaat bekomen en de operatietijd verkorten.”

Seppe Goossens: “Ik besef dat ik door het oog van de naald gekropen 
ben. Ik heb geen beperkingen aan het ongeval overgehouden. Ook mijn 
zicht en mijn oog zijn intact, een mirakel volgens de oogarts. En vrienden 
zeggen zelfs dat ze sinds mijn laatste operatie niet meer aan mij zien 
dat ik gekwetst was aan mijn hoofd. Ik ben dr. Meyns en zijn team heel 
dankbaar voor het resultaat en de goede zorgen.”

“In het begin had ik het mentaal moeilijk met wat er gebeurd is. Maar 
intussen heb ik dit voor mezelf volledig kunnen afsluiten. Ik heb mijn 
studie opnieuw opgenomen en ga zelfs weer voetballen, hoewel ik ge-
zworen had dat ik dit nooit meer zou doen. Weliswaar met een masker 
om mijn schedel te beschermen, dat is nog wennen. Ik heb enorm veel 
geluk gehad.”
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