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Ernstige ongevallen 
blijven mij bij
Dr. Koen Engelborghs, neurochirurg in het ZOL, is sinds februari ook hoofdarts 

(Chief medical officer) van het circuit Spa-Francorchamps. Om dit te doen moet 

je gepassioneerd zijn en houden van de autosport. 

“
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Als hoofdarts van het circuit 
Spa-Francorchamps is dr. En-
gelborghs verantwoordelijk 

voor de organisatie van de opvang 
en medische zorg van personen na 
een ongeval op het circuit. De medi-
sche zorg voor het publiek gebeurt 
door een tweede dienst. Voor de 
grote events worden er afspraken 
gemaakt tussen beide wat betreft het 
rampenplan zodat dit gecoördineerd 
kan verlopen. 

De racesport is een gevaarlijke 
sport. De medische bijstand is er 
heel specialistisch en uitgebreid. 
Hoe bent u in de functie van me-
disch hoofdarts terecht gekomen?
Dr. Koen Engelborghs: “Je kan maar 
hoofd zijn van een formule 1-circuit 
als je erkend bent door de Fédéra-
tion Internationale de l'Automobile 
(FIA). Ik ben bijna alle raceweekends 
van april tot oktober paraat, behal-
ve tijdens de weekends dat ik van 
wacht ben in het ZOL. Dan is er een 
collega die mijn taak overneemt.”

“Eerder werkte ik al een achttal week-
ends per jaar in het medisch team 
van het circuit. Maar mijn opdracht 
nu vraagt veel meer organisato-
risch werk en verantwoordelijkheid. 
Mijn voorganger zei: ‘C’est un tra-
vail monstrueux’. Van de mails die ik 
krijg, heeft 80 percent te maken met 
Francorchamps. Ik moet er bijna elke 
avond mee bezig zijn. Maar het blijft 
plezant om te doen.”

De organisatie van grote wedstrij-
den vraagt heel wat voorbereiding. 
Waaruit bestaat uw opdracht?
“Ik bereid de medische opvang rond 
wedstrijden voor en coördineer op de 
dagen zelf ter plaatse. De organisa-
tie van grote races start ruim vooraf. 
Wij krijgen drie tot zes maanden op 
voorhand een questionnaire met vra-
gen en eisen: naar welk ziekenhuis 
gaan eventuele slachtoffers, welke 
disciplines moeten standby aanwe-
zig zijn, is er een helicopterdienst 
beschikbaar…”

“Voor de grotere wedstrijden staat de 
helicopter klaar aan het circuit. Voor 
de kleinere wedstrijden is de helicop-

ter van Bra-sur-Lienne standby via de 112. 
Dat is op 10 minuten vliegen van bij ons.” 

Is het niet saai om een hele dag raadple-
ging te doen in het ziekenhuis of in het 
operatiekwartier te staan na een druk 
raceweekend in Spa?
“Integendeel, mijn job is nog veel aangena-
mer en afwisselender geworden. Mijn vier 
dagen in het ziekenhuis probeer ik langer te 
maken om de vrijdag te compenseren. En 
van vrijdag tot zondag heb ik telkens drie 
dagen ‘hobbywerk’ op het circuit.”

“Maar als je dit niet vanuit een passie doet, 
dan heb je het er niet voor over. Dat geldt 
trouwens ook voor neurochirurgie. Het is 
omdat we elkaar op onze dienst blijven sti-
muleren om steeds verder te gaan dat we als 
dienst heel breed zijn en een grote expertise 
hebben opgebouwd in alle domeinen.”
“Daarnaast moet ik natuurlijk ook rekening 
houden met mijn gezin. Tijdens de race-

maanden van april tot midden-oktober 
heb ik weinig tijd maar in de winter- en 
herfstmaanden kan ik mijn afwezigheid wat 
compenseren.”

“Ik rij ook wel 
eens graag op het 
circuit om mijn 
rijvaardigheid of 
mijn auto te testen.

“
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U bent een beetje een buitenbeentje 
als neurochirurg. Hoe kijken uw col-
lega’s naar uw activiteiten buiten het 
ziekenhuis? 
“Er zijn op alle vlakken goede afspra-
ken met de collega’s van mijn dienst. 
En ook het ziekenhuis gaat goed mee. 
We denken zelfs na om expertfuncties 
naar het ZOL te halen voor de testing van 
racepiloten na een crash bijvoorbeeld 
en voor het afleveren van de (race) li-
centies. Bijvoorbeeld na een cerebrale 
commotio. Ook in andere sporten zoals 
bijvoorbeeld rugby is hier veel om te 
doen: vanaf wanneer mag iemand zijn 
sport opnieuw beoefenen? Ook op an-
dere vlakken is er meer samenwerking 
met het ZOL mogelijk. Verder staat ook 
de biotechnische dienst van het OK pa-
raat om bij te springen daar waar nodig.”

Hoe bent u in het autoracecircuit te-
rechtgekomen?

“In juni 1995 ben ik afgestudeerd als arts 
en mijn eerste wedstrijd deed ik al in au-
gustus. Dat was toen de rally van Bocholt. 
Ook voor de rally van Ieper heb ik tien jaar 
gewerkt. Zo ben ik in contact gekomen 
met de organisatie van Spa-Francor-
champs. In 1996 heb ik daar mijn eerste 
weekends gedaan. Geleidelijk aan werd 
dit meer en meer en kon ik vanaf het be-
gin ook werken voor de grote Formule 
1-wedstrijden.”  

Wat trekt u aan in het werken voor race-
wedstrijden? Zijn het de adrenaline en 
de spanning?
“Om dit graag te doen moet je in de eerste 
plaats een autosportliefhebber zijn. Ik rij 
ook wel eens graag op het circuit om mijn 
rijvaardigheid of mijn auto te testen. Maar 
de laatste tijd is het eerder om het circuit 
te inspecteren of om naar een ongeval te 
rijden. Dat is ook plezant maar gebeurt 
uiteraard niet aan hoogste snelheid.” 

Als er een ongeval gebeurt tegen hoge 
snelheid zijn de gevolgen vaak ernstig. 
Hoe heeft u uw vak geleerd?
“Ik heb mijn opleiding als neurochirurg 
mee. Want het zijn meestal dorso-lumbale 
fracturen, minder cervicale fracturen of 
commotio’s die we tegenkomen. Tijdens 
mijn heelkunde-opleiding ben ik ook op-
geleid om traumata te behandelen. En ik 
heb extra trauma-opleidingen gevolgd 
om de urgentiegeneeskunde voldoende 
onder de knie te krijgen.” 

“Je leert het vak ook al doende. Als je met 
de MUG bij een ongeval aankomt, is er een 
tijdsinterval van een kwartier tussen het 
ongeval en de interventie en is de acute 
responsfase van het slachtoffer al voorbij. 
Als een piloot crasht, zijn wij er al na 2 mi-
nuten bij. De fysiologische reactie van de 
piloot zit dan nog in de acute stressfase. 
Dat vraagt om een andere inschatting. 
Als je hier geen rekening mee houdt, ga 

Neurochirurgie
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We zijn recent gestart 
met een studie rond 
commotio cerebri. Daar 
onderzoeken we welke 
parameters bepalen 
of een persoon nog 
capabel is om opnieuw 
te rijden na een crash.

dr. Koen Engelborghs

“
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je de impact fout interpreteren. Daarnaast 
zijn het vaak ongevallen aan de hoogst 
mogelijke snelheid in tegenstelling tot 
klassieke verkeersongevallen.” 

“Bijvoorbeeld: als een piloot na een onge-
val zelf uit zijn auto gekomen is en langs de 
vangrails staat met zijn helm nog op, dan 
moet je uitkijken. Want je helm afzetten na 
een crash is een logische reflex. Meestal 
is de piloot dan commotioneel of nog niet 
voldoende bij zijn zinnen. Er zijn ook piloten 
die gesticuleren dat ze niets mankeren om-
dat ze hun kwetsuren niet voelen door de 
adrenaline en de agitatie van het moment 
of niet onderzocht willen worden.” 

Wanneer gebeuren zware ongevallen? 
“Niet zozeer door fouten van piloten. Als 
een piloot te snel een bocht ingaat, stuurt 
hij bij. Hij zal wat tijd verliezen of eventueel 
ongelukkig maar deels gecontroleerd de 
bandenmuur ingaan. Ernstige ongevallen 
gebeuren als twee auto’s elkaar raken of 
wanneer door een technisch mankement 
de auto heel onvoorspelbaar reageert en 
daardoor tijdelijk onbestuurbaar is. Dan 
kan het plots heel snel gaan.”

Over welke competenties moet je be-
schikken om uw werk op het circuit aan 
te kunnen? 
“Dit is vergelijkbaar met mijn werk in het 
ziekenhuis. Elk jaar zien wij vier tot zes zeer 
ernstige ongevallen. Van iemand die zegt 
dat hij zijn benen niet meer voelt tot ie-
mand die dood in zijn auto zit. Dan volgen 
wij de speciale extractieprocedure om 
deze piloot zo veilig mogelijk te bevrij-
den. Een speciaal extricatieteam van zes 
personen immobiliseert het slachtoffer en 
brengt hem naar onze medische dienst.” 

Wat zijn de gevaarlijkste races?
“De oldtimerraces. Dat zijn oude wagens 
waarbij de veiligheid van de wagens niet 
optimaal is. Met doorgaans minder be-
kwame piloten of chauffeurs die zich 
Senna wanen en als zotten rijden. Vaak 
zijn het ook oudere piloten die niet in de 
beste conditie zijn en tegen het einde 
van het weekend vermoeid of gedehy-
drateerd geraken. En vervolgens een 
ongeval krijgen door concentratieverlies 
of een cardiaal probleem. Daarbij komt 
nog het probleem van bloedverdunners. 
Oudere piloten worden doorgaans langer 
in observatie gehouden.” 

Uitgebreide interventies vragen veel 
handen en heel wat deskundigheid. 

Hoe groot is het medisch team tijdens 
een wedstrijd?
“Voor de kleinere races zijn we met zes 
tot zeven artsen per dag, bij voorkeur van 
verschillende disciplines. Voor de grotere 
of 24 uurs races zijn bijna alle trauma-
gerelateerde specialismen aanwezig, 
gaande van orthopedisten, traumato-
logen, anesthesisten, urgentieartsen, 
radiologen tot neurochirurgen. Op dat 
moment vormen we in feite een klein 
ziekenhuis met een dertigtal artsen.” 

U bent intussen al verschillende ja-
ren actief in de racesport. Kent u de 
racepiloten die deelnemen aan de 
wedstrijden?
“Sommigen, omdat ik ze jaarlijks tegen-
kom. De professionele piloten zijn goed 
omkaderd maar je hebt er ook die je 
achteraf bellen. Ik volg nu een aantal 
mensen met specifieke neurochirurgi-
sche problemen die mijn advies vragen. 
Piloten die een zwaar ongeval gehad 
hebben, houden vaak contact.” 

“Vanuit de FIA volgen we piloten na een 
zware crash sowieso op. Omdat we de out-
come van onze interventies willen kennen 
maar ook uit bekommernis voor de piloot.”

Bent u ook bezig met wetenschappelijk 
onderzoek in de racesport?
“We zijn recent gestart met een studie 
rond commotio cerebri. Daar onderzoe-
ken we welke parameters bepalen of 
een persoon nog capabel is om opnieuw 
te rijden na een crash. Het probleem is, 
zeker voor toppiloten, dat het verschil 
tussen de piloten ligt in de laatste 5 à 10 
percent van hun capaciteiten. Dat kan 
je er met huidige, eerder brute parame-
ters niet achterhalen. Je hebt specifieke 
toestellen nodig om bijvoorbeeld hun 
evenwicht en balans te testen maar hier-
over beschikken we niet op het circuit. 
Deze toestellen zijn enkel beschikbaar 
in universitaire centra.” 

“Ander onderzoek waar me mee bezig 
zijn, is het uittesten van hulpmiddelen 

Elk jaar zien wij vier 
tot zes zeer ernstige 
ongevallen. Van iemand 
die zegt dat hij zijn 
benen niet meer voelt tot 
iemand die dood in zijn 
auto zit.

“
Neurochirurgie
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om de hals zo weinig mogelijk te bewe-
gen bij de extricatie van een persoon uit 
een auto. We hebben hierover al eerste 
testen gedaan samen met onze neurora-
dioloog prof. dr. Jan Vandevenne. In een 
volgende fase werken we ook verder met 
de Canadese prof Patrick Boissy die een 
mannequin heeft ontwikkeld met tallo-
ze sensoren om de (im)mobiliteit van de 
wervelkolom en de krachten die erop 
inspelen nauwkeurig te analyseren terwijl 
we oefeningen met verschillende extrica-
tieteams uitvoeren.”

Maken jullie gebruik van technologie-
en om piloten ook tijdens de wedstrijd 
te monitoren?
“Dat is de volgende stap, zeker in de 
Formule 1 en andere grote races. Er 
wordt nu een bril ontwikkeld om in real 
time de oogbewegingen van de piloot 
te meten. Uit camerabeelden van pi-
loten hebben we geleerd dat zij 1 tot 
2 seconden het bewustzijn verliezen 
wanneer zij een bruuske, korte schok 

ondergaan, bijvoorbeeld bij het nemen 
van een curbstone. Dit omdat ze tijdens 
het neerkomen met hun helm tegen de 
zetel slaan. Door het volgen van onder 
andere hun oogbewegingen, weten we 
dat nu.” 

“Ondertussen bestaan er ook biometri-
sche handschoenen waarmee we con-
stant de hartslag en de zuurstofsaturatie 
van piloten kunnen volgen.” 

“Op basis van bepaalde metingen zou-
den we piloten kunnen waarschuwen 
tijdens hun race. Dat gebeurt nog niet 
– aangezien er hieromtrent ook nog een 
privacy issue bestaat - maar diegenen 
die toestaan dat we hun parameters 
zien, kunnen we gewoon volgen. Dat 
geeft ook voordelen bij een ongeval. 
Als we zien dat de zuurstofsaturaties 
en de polsfrequentie niet ontsporen, 
dan beschikken we al over belangrijke 
hemodynamische info van de piloot nog 
voor we bij de crash aankomen.”

Er zijn dus heel wat technologische 
mogelijkheden om racepiloten op te 
volgen?
“Tijdens grote races hebben de wagens 
accelerometers ingebouwd. We weten 
dan precies hoeveel deceleraties en 
acceleraties de auto in de horizontale, 
verticale en rotatoire richting heeft gehad 
na impact in de bandenmuur of vangrail. 
In het oortje dat elke piloot draagt zitten 
deze accelerometers ook ingebouwd en 
zodoende kennen we de versnelling van 
de helm ten opzichte van de versnelling 
van de auto. Als deze parameters niet 
goed zijn, moet de piloot sowieso on-
derzocht worden zelfs wanneer hij geen 
klachten zou rapporteren.” 

U moet permanent standby zijn tijdens 
een wedstrijd. Hoe volgt u wat er ge-
beurt op het circuit? 
“We zien alle belangrijke bochten van het 
circuit op onze schermen, zijn in perma-
nente communicatie met de racedirectie 
en weten dadelijk wanneer er ergens een 
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ongeval gebeurt. De eerste wagen met arts die uitrijdt, brieft 
en beslist wat er verder moet gebeuren. Soms wordt de piloot 
gewoon opgehaald. Als het ernstiger is, rijdt er een tweede 
wagen naar het ongeval en bouwt de hulpverlening zich op.” 

In hoeverre zijn jullie uitgerust om interventies op het ter-
rein te doen?
“We hebben een recoveryzaal en een rea-zaal met twee vol-
ledig uitgeruste beademingsmachines. In tegenstelling tot 
vroegere beleidslijnen worden er geen operaties ter plaatse 
meer uitgevoerd. Nu is het stabiliseren en vertrekken met een 
ambulance of helicopter naar het ziekenhuis.” 

U heeft al veel zware ongevallen gezien, soms met ernstige 
en blijvende gevolgen. Hoe gaat u daarmee om?
“Ernstige ongevallen blijven mij bij. Elk jaar verliezen we toch 
minstens één piloot, tijdens de wedstrijd of later aan de ge-
volgen van zijn letsels.”

Stelt u zich soms vragen over de risico’s die racepiloten 
nemen?
“Een piloot die racet, weet dat hij een gevaarlijke sport beoefent. 

Dan is de acceptatie groter als er iets voorvalt.” 

“Iemand die op Spoed komt met aanhoudende hoofdpijn en 
na een CT-scan hoort dat hij een hersentumor heeft… Dat is 
helemaal anders qua impact. Deze persoon en zijn familie zijn 
niet voorbereid op zo’n slecht nieuws.”

Op dit moment heeft u twee zware jobs die veel van uw tijd 
en inzet vragen. Hoe lang gaat u dit werk als hoofdarts van 
Spa-Francorchamps blijven doen?
“Voor de FIA moet je stoppen als je 75 bent. Dus er is nog 
ruimte. En ik kan nog verder. Nu ben ik medisch hoofd van 
één circuit. Ik kan later misschien nog evolueren naar de FIA 
medical delegate-functie en van het ene circuit naar het andere 
reizen. Dat is weliswaar een fulltime job waarvoor je vaak in 
het buitenland bent. We zien wel… 

Grete Bollen

Neurochirurgie


