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Het verhaal van een verkeersgetuige 
Luc Stroobant aan het woord
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Het gebeurde een heel aantal jaren geleden. Ik kwam terug 

van een opleiding in de politieschool. Ik was al agent en 

wilde graag inspecteur worden. Na een vermoeiende dag 

reed ik naar huis, moe maar tevreden over wat ik die dag 

weer had bijgeleerd.

Wat er precies fout liep weet ik niet meer, maar in elk geval 

maakte ik op een bepaald moment een verkeerd maneuver 

waarbij ik een ander voertuig raakte. Mijn motor werd weg 

gekatapulteerd en ik kwam op de weg terecht. 

Ik herinner mij verder niks meer van het ongeval. Ik werd 

wakker en werd enkel getroffen door de keiharde realiteit. 

Ik was een arm én een been kwijt. En ook mijn hoofd kreeg 

een harde klap.

Die ene seconde van onoplettendheid zou mijn hele leven 

veranderen. 

Natuurlijk ga je eerst door een dal. In mijn geval was dat 

een heel diep dal. Al mijn dromen was ik kwijt. Inspecteur 

zou ik nooit worden. Mijn toekomst, wat kon ik daarvan 

verwachten. Mijn kinderen, hoe zouden zij hiermee omgaan. 

Ik had enorm veel om over te piekeren. 

Op een bepaald ogenblik heb ik een keerpunt genomen. Ik 

besefte dat mijn situatie onomkeerbaar was. Ofwel werd ik 

een brompot, ofwel zocht ik een nieuw doel in mijn leven. 

Iets waardoor ik mijn leven leefbaar kon houden. Via iemand 

die ik kende kwam ik in Dominiek Savio terecht. En daar 

kreeg ik kansen. Op aangeven van mijn begeleiders besloot 

ik 5 à 6 jaar geleden verkeersgetuige te worden.

Verkeersgetuigen zijn mensen die betrokken raakten in 

een verkeersongeval, daar een ernstige fysieke of mentale 

handicap aan over hielden en hierover willen getuigen in 

scholen of andere instanties. 

Ik doe dit niet alleen. Ik heb een buddy, Chris Vervenne, 

die overal met mij mee naartoe gaat. Ik ben haar daar heel 

dankbaar voor.

Wij gaan vooral naar scholen. Alle middelbare scholen in 

West-Vlaanderen die dit vragen bezoeken we. 

Soms ga ik ook eens naar een lagere school. 

Ik breng mijn verhaal op een speelse wijze, ik gebruik 

hiervoor een powerpoint. En het slaat echt wel aan bij 

de jeugd. Zij zijn enorm geïnteresseerd. Stellen heel veel 

vragen. Heel rechtstreekse en confronterende vragen ook.

Ze zijn ook wel een stuk geïntimideerd door mijn handicap. 

Je ziet dat het aanzet tot nadenken. En dat is precies 

wat ik als verkeersgetuige wil bereiken. Dat de kinderen 

gesensibiliseerd worden. Dat ze beseffen dat het verkeer 

moordend kan zijn. Dat ze echt moeten uitkijken op de weg!

Vaak zijn de jongeren dan ook heel erg stil tijdens en na mijn 

getuigenis.

Ook voor mij is het elke keer nog heel confronterend om 

mijn verhaal te vertellen. In de powerpoint zie ik telkens 

weer mijn vrouw die vertelt hoe ze toen, op de dag van het 

ongeval, haar man is verloren.

Dat is zwaar, maar het is de realiteit waarmee ik moet leren 

leven.

De getuigenis is dus eigenlijk elke keer weer tamelijk 

aangrijpend, maar voor mezelf doet het heel veel deugd de 

jongeren iets te kunnen bijbrengen. Daarvoor doe ik het . 

En op deze manier kan ik toch nog een heel klein beetje het 

werk doen van een politieman. Namelijk het waarschuwen 

van jonge bestuurders in het verkeer, in de hoop dat zij 

een dergelijk ongeval en alle gevolgen die dat met zich 

meebrengt nooit moeten meemaken!

Ik besefte dat mijn situatie 
onomkeerbaar was. Ofwel werd ik 
een brompot, ofwel zocht ik een 
nieuw doel in mijn leven.

Getuigen onderweg

Sinds 2009 zijn in West-Vlaanderen de ‘verkeersgetuigen’ 

actief. Verkeersgetuigen zijn mensen met een verworven 

en blijvende beperking door een verkeersongeval. Ze 

getuigen in scholen voor leerlingen van het vijfde en het 

zesde jaar secundair onderwijs over hun leven voor het 

ongeval, over het ongeval zelf, de revalidatieperiode, het 

leven nu en hun toekomst. Zo willen zij jongeren laten 

zien dat een verkeersongeval levenslange gevolgen kan 

hebben en willen ze hen zo aanzetten tot veiliger gedrag 

in het verkeer. De filosofie achter dit project is dat een 

ervaringsverhaal meer effect heeft dan een wijzende 

vinger.
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