
Krista Bracke: ‘Mijn leven op stelten’ Uitgeverij van Halewyck, Leuven 2014. ISBN 

9789461311986. (Bacteriële infectie ( Streptokokken) /Septische shock/ Amputatie/ 

Intensive care/ Ziekenhuisopname/Revalidatie/ED/1)  Zie ook: www.vanhalewyck.be 

en http://www.bol.com/nl/p/mijn-leven-op-stelten/9200000019573625/ en 

www.facebook.com/ mijnlevenopstelten   

 

Soort boek/ziekte/stijl:  

Egodocument van 247 pagina’s waarin de Belgische Krista Bracke beschrijft hoe ze 

als gevolg van een bacteriële infectie met streptokokken doodziek wordt, opgenomen 

wordt in het ziekenhuis,  een septische shock krijgt, in coma raakt en dagenlang 

zweeft tussen leven en dood. Ze geneest, maar haar beide onderbenen moet 

geamputeerd worden  en een halve rechterhand. Nadat ze nog 8-10 longontstekingen 

heeft gehad, blijkt dat ze een een immuunsysteem defect, een CIVD ( Commun 

Variable Immunodeficiency hetgeen ook een verklaring is voor de crash in 2009 en 

de vele longontstekingen die Krista Bracke kreeg. 

Bracke beschrijft hoe ze haar opnames op diverse afdelingen van ziekenhuizen en het 

revalidatiecentrum heeft gevonden en ervaren, wat ze heeft gewaardeerd en wat niet,  

hoe ze gesteund werd door haar man Koen en haar twee kinderen Ilian en Jaron en 

hoe ze met hen haar leven opnieuw in moest richten na de periode van revalidatie. 

Het boek bevat enige foto’s ter illustratie. Een mooi, onroerend boek dat leest als een 

trein.  

 

Over de schrijfster: 

Krista Bracke (45) is radiopresentatrice en was producer en presentator bij Radio 1. 

Ze maakte en presenteerde programma’s als Lopend Vuur, Buitenlandse Zaken en De 

Zuidkant. Krista Bracke is getrouwd met Koen, en heeft twee zonen Ilian en Jaron.  

Ze heeft het boek opgedragen aan haar zoons, die toen het gebeurde nog zo klein 

waren. Mede voor hen schreef ze het boek, later kwam er een innerlijke drang om 

haar ervaringen met een groter publiek te delen. 

 

Korte bespreking: 

Bracke beschrijft hoe ze zo ziek werd: ze dacht grieperig te zijn, was op 30 januari 

2009 zo zwaar ziek, dat haar huisarts haar uit voorzorg doorstuurt naar het 

ziekenhuis. En daar gaat het bergafwaarts, belandt ze op de intensive dienst van het 

brandwondencentrum in Gent. Ze raakt in een septische shock, in coma, krijgt 

blaren, necrose, twee hartstilstanden, 8-10 longontstekingen. Meerdere organen 

vallen een voor een uit. Als behandeling  wordt een antibiotica bom ingezet en 

noradrenaline om het bloed zo veel mogelijk naar hart en hersenen te laten stromen. 

Dat maakt dat haar onderbenen moeten worden geamputeerd, maar redt haar leven. 

Adequate artsen die in haar wil om te leven geloven, houden haar in leven. 

Haar kinderen ziet ze pas weer 2 maanden later op 25 maart terug. Ze is geïntubeerd 

als Koen haar vertelt dat ze haar onderbenen zal moeten missen; de hoog agressieve 

streptokokken infectie heeft haar lichaam zodanig geteisterd dat ze zal moeten leren 

leven met twee onderbeenprothesen, een halve rechterhand, een chronische 

longaandoening en een immuun defect.  

Krista Bracke beschrijft de weg die ze afgelegd heeft voordat ze een nieuw evenwicht 

http://www.vanhalewyck.be/
http://www.bol.com/nl/p/mijn-leven-op-stelten/9200000019573625/


heeft gevonden.  Ze wordt gesteund door Koen, haar zonen en haar familie en 

omringd door goede gespecialiseerde zorg. Koen blijft haar steeds rustig toespreken 

en met warme stem herhalen wat er aan de hand is, is voortdurend in haar omgeving, 

terwijl hulpverleners haar goed behandelen en verzorgen. Koen denkt na over haar 

wensen en wat hij er aan kan bijdragen, levert ijsjes waarvan ze kan likken die meteen  

een ijkpunt in de dag worden.  

Daarnaast licht Bracke toe wat ze moeilijk vond: onder andere het niet kunnen 

communiceren, geen persoonlijke intimiteit meer hebben, dominant aanwezige  

geluiden, moeizaam communicatief handelen van verpleegkundigen, dromen, niet 

kunnen drinken. 

Vervolgens beschrijft ze alle stappen die ze zet in het revalidatietraject. De periode in 

het revalidatiecentrum wordt toegelicht, en  ook medepatiënten, diverse therapieën, 

de operatie aan haar handen. Ze beschrijft hulpmiddelen die ze leert gebruiken 

bijvoorbeeld om weer te kunnen eten en andere dagelijkse handelingen te kunnen 

uitvoeren en natuurlijk met prothesen leren lopen, maar ook zoiets als op een fiets 

leren fietsen. Ze moeten  een aangepast huis hebben, verhuizen en thuis gezamenlijk 

ook wennen aan de nieuwe situatie.  

Maar wat Koen in het begin met haar afspreekt, lukt; ‘het komt allemaal in orde, daar 

gaan we voor vechten’. Ze hebben elkaar immers beloofd om als ze negentig zijn 

samen op de Douro te varen en aan die afspraak houdt Koen Krista. En Krista redt 

het, vindt een nieuw evenwicht, wil haar zoons oud zien worden, gaat opnieuw met 

haar Koen tango dansen, haar zoons aanmoedigen bij hardloopwedstrijden en nog 

veel meer.  

 

Wat viel op: 

De manier waarop Koen zijn vrouw op de intensieve zorg begeleidt: het steeds 

herhalen van wat er is gebeurt, zodat Krista het ook weet, de ijsjes die hij van huis 

meeneemt, het zijn allemaal kleine tips die zorg zoveel beter kunnen maken.  

Dat Krista zoveel veerkracht heeft en haar leven opnieuw op orde krijgt. 

En natuurlijk de opmerkingen die Krista maakt over bejegening en communicatie. 

 

Citaten: 

Pag.14: ‘Het is misschien vreemd, maar net omdat Koen oneindig veel keren herhaalt 

waar ik lig en hoe het met me is, komt er een soort rust over mij. (…) Koens morele 

steun is fundamenteel, zeker zo belangrijk als de technische kennis van het medisch 

personeel. Want zijn sterkende woorden geven me, weliswaar onbewust, de kracht 

om door te gaan. De positieve attitude van mijn man is cruciaal voor mijn 

genezingsproces. 

Ik sta er versteld van dat het medisch personeel, en vooral de artsen, het belang 

daarvan niet meer beklemtonen. Dat ook zij me niet  ‘een nieuw levensperspectief’ op 

een schaaltje aanbieden.’ 

 

Pag.57-59: ‘De technische verzorging en behandeling in een ziekenhuis zijn uitermate 

sterk, daarvan kan ik getuigen. Maar op het menselijke en communicatieve vlak valt 

er nog wel eens wat bij te schaven. De werkdruk in een ziekenhuis is natuurlijk 

gigantisch hoog, maar toch, het  ‘welbehagen’ van de patiënt verdient - zeker als die in 



een extreme levenssituatie verkeert- alle aandacht. Daarom: een warm pleidooi voor 

wat meer empathie, zo af en toe. (…) Koen kon op een bepaald moment niet meer 

aanzien dat sommige verzorgers af en toe ‘vergaten’ om met mij te communiceren. 

Hij vroeg daarom dat er een bordje op de deur van mijn box gehangen werd, met een 

boodschap: ‘Krista is aanspreekbaar.’’ 

 

Pag.67: ‘De overheerlijke sapjes van Koen bieden me in elk geval een houvast, iets om 

me aan vast te klampen: ‘Fruitsapjestijd? Dan is het avond! ‘ Een merkpunt in de dag, 

een manier om de zee van tijd in te delen en vorm te geven.’ 

 

Pag. 91: ‘Achter mij loopt een stoet van nog eens drie mannen –als dat geen luxe is: 

Koen en onze twee jongens. (…)  Koen vliegt me rond de nek: “Fantastisch meid! Deze 

zomer nog paraderen we samen door de Veldstraat in Gent.’ 

 

Pag.140: ‘Eens thuis merk ik pas hoe beperkt ik nog ben: ik raak zelfs met moeite het 

huis binnen.’ 

 

Pag.237: ‘Om te overleven dokter ik ‘overlevingsstrategieën’ uit. Want ik kan mijn 

kinderen niet zomaar ‘uitzetten’. 

Recensies/extra: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140124_00946575 

http://www.radio1.be/programmas/wintergasten/wintergast-krista-bracke-mijn-

leven-op-stelten 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRTO_20140201_005  

http://www.scribd.com/doc/203887551/Krista-Bracke-25-01-2014-Gewoon-Een-

Griepje-Leek-Het-en-Toen-Was-Ik-Mijn-Benen-Kwijt  

(…) Eigenlijk, kan je denken, had Krista onnoemelijk veel pech. Maar dat zal ze zelf 

nooit zeggen. (…) Het is de rode draad in het verhaal van Krista Bracke. Een sterke 

geest in een kapot lichaam. In de 246 pagina's die haar boek telt, klaagt ze geen 

enkele keer over haar geamputeerde benen. Integendeel: (…) ‘Ik heb ze vanaf de 

eerste minuut aanvaard, mijn nieuwe benen. Dat komt omdat ik op mijn ziekbed nog 

gezien heb hoe ze eraan toe waren. Zwart, verkoold precies, en volledig afgestorven. 

Ik probeerde om ze te verleggen, al was het maar een millimeter. Maar het lukte 

gewoon niet. Toen was het simpel voor mij: als ze niet bewegen, dan moeten ze eraf.' 

(…)Maar wanneer we Krista vragen of ze vroeger gelukkiger was, is het antwoord snel 

gegeven. 'Neen. Ik sta nu gelukkiger in het leven. (…) Maar ik weet nu wel meer. Ik 

heb meer geleerd van het leven, ik  ben evenwichtiger geworden. Ik weet veel beter 

wat er écht toe doet in het leven, en waar ik dan ook van kan genieten: mijn man, 

mijn kindjes, mijn leven. En mijn werk? Sorry, maar daar draait het niet om..(…).’ 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140124_00946575
http://www.radio1.be/programmas/wintergasten/wintergast-krista-bracke-mijn-leven-op-stelten
http://www.radio1.be/programmas/wintergasten/wintergast-krista-bracke-mijn-leven-op-stelten
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRTO_20140201_005
http://www.scribd.com/doc/203887551/Krista-Bracke-25-01-2014-Gewoon-Een-Griepje-Leek-Het-en-Toen-Was-Ik-Mijn-Benen-Kwijt
http://www.scribd.com/doc/203887551/Krista-Bracke-25-01-2014-Gewoon-Een-Griepje-Leek-Het-en-Toen-Was-Ik-Mijn-Benen-Kwijt

