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IS LATENGEZONDE LEDEMATEN AMPUTEREN

omdat de bloeddoorstroming
slecht was. Je weet net zo goed als
ik dat je in België geen enkele dok-
ter vindt die zo’n amputatie voor
de lol doet. Naar het schijnt zijn er
in het buitenland wel zulke artsen,
op de Filipijnen bijvoorbeeld of
zelfs in Schotland. Maar ik zit daar
echt niet op te wachten, om het

ex-geliefde hen aanzette om be-
paalde lichaamsdelen te laten am-
puteren én dat hij bij zichzelf een
been, een hand én een teelbal liet
afzetten.

CELSTRAF
Voor de bedreigingen en de
moordpoging kreeg Alex twee jaar
cel. Nadat hij zijn straf had uitge-
zeten, verliet hij het land. Alex
overleeft in Amerika van een inva-
liditeitsuitkering. Zijn leven wordt
beheerst door de amputaties die hij
de voorbije jaren onderging, hij zit
nu in een rolstoel. Zijn eerste am-
putatie dateert van 1996.
‘Ik was met mijn toenmalige
vrouw op weg naar het zuiden van
Frankrijk’, vertelt hij. ‘Op een lo-
kale weg in de buurt van Grenoble
zette ik de auto aan de kant om wat
uit te rusten. Toen ik uitstapte,
werd ik aangereden door een jeep.
Wat later werd ik wakker in het
ziekenhuis met maar één been. Het
andere werd meteen na het onge-
val onder de knie geamputeerd.
Later hebben ze het boven de knie
moeten afzetten. Daarnaast waren
er ook problemen met mijn rech-
terbeen en met mijn hand. Die zijn
later ook geamputeerd.’
Ommedische redenen?
Ja. Kijk, ik ken ook wel de verha-
len die de ronde doen, als zou ik
het doelbewust hebben laten doen.
Sommigen denken zelfs dat ik
mijn eigen been heb afgezaagd!
Waarom denken mensen dat dan?
Misschien omdat ik open sta voor
heel wat zaken, en omdat ik die
website heb. Maar die verhalen
kloppen dus niet. Als je wilt, kan
ik een bewijs tonen van de arts die
mijn rechterbeen heeft afgezet

even wat mensen van mij denken.
Wat is er met je hand gebeurd?
Eveneens om medische redenen
afgezet.
Ook door het ongeval?
Na dat ongeval zag ik enorm af en
leed ik veel pijn. Het was dan maar
beter dat die andere ledematen ook
werden geamputeerd.
Waarom ben je met je website
begonnen?
Omdat mijn vriendin er erg in
geïnteresseerd was. Zij is overi-
gens niet de enige. Toen ik pas met
de website begon, waren er soms
wel 2.000 bezoekers op een dag.
Tegenwoordig komen misschien
nog 50 mensen langs. De site be-
staat nog altijd, weliswaar iets
kleinschaliger.
Merkte je snel na je ongeval dat
bepaalde vrouwen zich aange-
trokken voelen tot amputaties?
Vrijwel onmiddellijk. Vrouwen

hadden plots veel meer aandacht
voor mij: ‘O, wat erg allemaal!’ Je
moest eens weten hoeveel mensen
me hebben gecontacteerd omdat ze
mijn amputaties ‘opwindend’ vin-
den.
Schrikken zulke vrouwen jou af?
Ik heb er geen probleem mee. In-
tegendeel, ik vind het wel interes-
sant. Het tegenovergestelde komt
trouwens ook voor, hé, dat ampu-
taties vrouwen afschrikken. Mijn
eerste vrouw verliet me na mijn
ongeval. Daarna ben ik altijd
samen geweest met vrouwen die
vielen voor een man zonder benen.
Geldt dat ook voor je huidige
vriendin?
We hebben het er nog niet expliciet
over gehad, maar ik ben zeker van
wel. Haar vorige vriend was ver-
lamd en zat ook in een rolstoel.
Het blijft moeilijk te begrijpen.
Toch, de verzoeken die ik krijg, je
gelooft het niet. Tal van vrouwen
willen me ontmoeten, zelfs man-
nen. Vorig jaar was er een man uit
Canada, die me wilde betalen om
naar hem te komen. Gewoon om-
dat hij mij wilde aanraken. Ik ver-
moed dat het iets seksueels is.
Heb je zelf ook die gevoelens?
Als het louter om seks te doen is,
pas ik. Maar ik merk anderzijds dat
ik meer op mijn gemak ben bij
vrouwen die amputaties aantrek-
kelijk vinden. Ze hebben er geen
probleem mee om me aan te raken
op die plaatsen.
In jouw situatie is seksualiteit
misschien niet meer zo evident?
Veel mensen denken dat. Een
buurvrouw vroeg eens ronduit:
‘Kun jij nog wel vrijen?’ Mijn
vriendin en ik moesten daar eens
hartelijk mee lachen.

‘Ik krijg veel
vragen van
mensen die
willen weten
waar ze
terechtkunnen
voor een
amputatie’

Ervaringen uitwisselen met een lotgenote. ‘We lachen samen heel wat af.’
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