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'Die bkk iru ziln ogen is

BEANGSTIGEND,
Niels Veldhuizen (36) keert getraumatisèerd terug
van zljn missie in Afgl.ranistan als militair verpleegkundigc. Hij krijl4t de diagnose PTSS en schriiÍï
er het bock Oorlog in m[n kop over. Ziiu vrouu,
Mariëlle (42) vertelt haar kant ran het rerhaal.
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zelve $,as.

OÍhij werd kwaad als

vroegeÍ. AIs sleutels niet op hun vaste plek
iagen, kon hii dààr woest over wordenl En
dat teníijl hij woeger de rust en vÍolijkheid

Niels vond de Eagen nogàl stupide. 'Slaapt
u weleens slecht?'

stond er bijvoorbeeld.

Ja, wie niët?'antwoordde hij dan geirriteerd

Ik rulde alles eerlijk i& en schreef dat Niels
veel sn€ller aangebÍand was. Toen ik iemànd
van Defensi€ spiak. zei ik dàt Nieis alleen
met een ervaren psychoioogzou willen
praten, niet iemand die zo uit de school
bànken kwam. lk kreeg als ànnvoord: Als
je verkràcht bent, hoeft dat niet te beteke'
nen datje eenpsycholoog krijgt die ook
verkracht is.' Die reactie vond ik zó bot.

Ik dachi als het zo moet, laat dan maar.

OnQthíl
Op een dag ging het mis. we ivàren in het

ons zoontje

zivembad en een vriendje van lip gooide
een paàr keer een bal op Niels' hooíd heel
ilaitànt. Niels had hem al eenpaar keer
gewààrschuwd niet doen. Toen hij het nóg

Jip (10) iets ÍÍet lustte: hie r hàdden we tenminste eten in aueruloed" tetwijl in AJgha'

een keer deed ontplofte Nielsl Hij greep die
jonsen bij de àrm en kwakte hem voorzijn

nistan... Na afloopvan zohbuihàd Niels
spijt. Maar als ik psychologische hulp sug-

moeder neer. Niels stond te ftilen. het zag
er beangstigend uit. lk schrok zoi het was
niet goed te praten, dit ging te ver 'Nu is het

gereerde. was

het'lk

ben

nietziek,jillie

mankeÍen iets, jíliie zien het verkeerd!'
Een paar maanden na thuiskomst kregen
x ij allebei een vràgenlijst van Defensi€.

klaàr,'zei ik, Legaat naàr de militaire artsl'
Nieis snàpte zelfookwel dat het zoniet
langer ging. Hiihad last van stemmings'

grss
stèàt voor posttrau-

v iègtuigongeluk,
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wisselingen en kon zichtotàal nietconcen

na

supermark gins, k{,m
hijmet hetverkeerde thuis. Ofsoms met
reren. Als hij

de

helemaal niets. Het \\,?s er te druk voor hem:
te ve€l geluid, te veel mensen, te veel prikkels.

Hij kon zelís niet in

de

tuin zitten, omdat hij

overpíkkeld raakre door

daarin zÍn tijd ln

de geluiden van
dcbureD- Ik kon g€en hakken in huis meer
dragen. Hij verdÍoeg zelís het tikken van een
klok Íiet meer. De vrolijke en relaxte Niets
van vroeser was bijna helemaal weg. soms,
als hij boos wàs, kon hij €cht een rare blik
hebben. Beàngstigend...

De militàire arts stelde de diagnose prSS.
een posttràumatische stress,stoornis. Dan

hoopje nu saan

ze

hem helpenen zal het

over een paar maanden bergopwaalts gàan.

Maar zo makkelijk is het niet! Niels heefi
twee maanden op psychologische begeleiding moeten wachten. En bij Defensie $,ordr

bezuinigdt soms was hij ner begonnen bij
eenpsycholoog, rverd haarconkact niet
verlengd en krecg hij lveer een andeí ook
pÍobeerde hij soms re verdoezelen hoe slecht
het met hem ging... Ik zei dat hij dat niet

moest doen, maar dan annvoordde hij: 'Het
kost me mijn canière als ik zeg hoe her écht
gààt.'lk dacht dàt het zo'n vaart niet zou
lopen. Maar het looptdus wel zo'n vaartl
Niels zit nu in een keuÍingstnject zowel

voor Defensie als bij het UwY en wordr
waarschijnlijk afg€keuÍd.
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maken van àant€keningen, zodat
kan lezen waarom hijsoms zo reàgeert.
Die àant€keniÍgen heb ik ook gelezen en

voo! onze zoon

is Niels b€gonnen met

ik smp dat hij zich ongeloonijk macht€loos
voelde. Sommige dingen had hij mij al verteld toen hij nog in Afghanistan zat. Op

hij:'Dat kind€rmisbruil. zoals in
het boek De vliegersdr woÍdt beschreven,
een dag zei

dat gebeurt hieÍ echt!' MaaÍ wat hij precies
meernaakte. kon hij over de telefoor niet
uitleggen. Ik hoorde wel dat zijn stem erg

doíklonk. Maar àls ik ernaàr woeg, zei hii:
'lk ben gewoon moe.' Hij wilde me niet
ongerust maken. Daarom veÍt€lde h, me
ook niet dat hii op miin verjaardag - twee
weken na aaÍkomst - oP een bermbom
was gereden. Een enorme klap, maar gelukkig kwam hij met de schrik !ïij. Ook maakte
hij mee dat ouders hun meisjesbaby weg

olievlek. Bij ons thuis draait het altijd
om de waag: hoe gaat het met Niels? voor
anderen is dat moeilijk te vàtt€n. we zijn
een

zelfs vriend€n kwijtg€raakt. want als we
mensen uitnodigen voor het eten. is dat

altijd onder voorbehoud. Het kan zijn dat
we op het Iàatste moment moeten afzeggeo
omdat Niels te moe oÍ ov€Íprikkeld is- Als
ik moet rverken, zorg ik ook dat er altijd
iemafld stand-by is. Mijn ouders hebben

gàat

lip even naar

oPà en

oma.

vroeger gingen we één keeÍ per maand uit
eten. nu doeÍ we dat zeld€n omdat de kans
bestaat dat we na het vooÍgerecht al moeten
opstappen. voor onze zooÍ is het ook moeilijk. Hij denkt toch vaalc ÀIs papa naar niet
boos woÍdt. ..' MaaÍ hij moet het er mee
doen. Hij hoopt dat zijn lader nog eer§ mee
kan naar de Ëfteling, maar meestal is dat

ze hun eigen kind, dat Niels net wekenlang
hàd b€handeld, in de bergen achterlieten
om het te laten steÍven. Afs€huwelijk!

passen

veei te zwaar

voor Niels. H€t blijft altijd
. . ZondeÍ dat hij het door-

m meten.

heeft kan uit het niet§ de ivoede opkomen.
En als het eenmaal zover is, kun je hem

Niels sliktmedicatie, wel vijf verschillend€
pillen. Hij heeft een tijdje geprobeerd te
stopperr maar toen raake hij sneler gestrest,
sliep slechte! ontstak eeÍder in ltoede, zijn
handen trilden meer. Dus is hij maar weer

bijna niet tot bedaren brengen.
H€el soms zie ik weer de oude Niels. Op
vli€land bijvoorbeeld, daar gààn we gràag
naanoe. Daar zijn bijnà geen prikkels etr
dan is hij vrolijk, genieten lve weer. Thuis
heeft hij ook goede dag€n, hool Dan stàat
hij om kwaÉ over zeven oP. brengr hij Jip

begonnerl Niels zit nu veel thuis, hij slaapt
veel en leest veel. Dat is vooÍ mij ook een

naar school. drinken we samen kofÉe, saat
hij wat schrijveq belt h, eeÍI vrieod of gaat

grote verandering, iíant ik was gewefld om
PISS heb je met het hele gezin, het is net

zlv€mmen of hardlopen. En dan doet hij
's middags iets leuks mer lip: voetballen
bijvoorbeeld. Dan is hij in ieder geval

'PTSShehiemet
eregezr.rr.
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mijn werkschema ik ben doktersassistent
biiSpoedeisende Hulp - en als het nodig is,

wilden geven, in ruil voor een medische
behàndeling voo! de oudere zoon. Oí hoe
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ontspannen- Maar er zijn ook dagen dàt het
hem niet luk: dan is iedereen stom en moppert hij alleen maàí Dan is all€s te veel, zit
hij op de bànk wat vooÍ zich uit te kijken.
DÀn triuetr ziin handen. kan hii nog geen
kopje vasthouden. zijn hoofd doet piin en

stijf van de spanning
Het is heel verdrietig dat het zo moest
lopen. Toch blijf ik positieí Niels en ik blii

al zijn spieren staan

ven hopen dat het overgaat. Heb ook nooit
gedacht ik zie het niet meer zitten met Ni€ls.
Wij houden van elkaar, dus we doen het eÍ
maar mee. We komen er samen wel uit.

wel zou het 6jn zÍn als we ergens een huisje
achterafkunnen vindea waàr Niels minder
prikkels heeft. waar hij iekker buiten kàn
zitten. zonder last te hebben van dc buren.
Er zijn ook meÍsen m€t PISS die de randen
opzoeken: die aan de drugs gaan, gaan gokken. soms zelfs op straat terechtkomen.
lk pleit er voor dat Defensie ookdíe mensen helpt! Niels is assertieí die pakt zelf d€
MàaÍ mensen met pTSS zijn dàar

teleÍoon.
niet àltijd toe in stààt. Ik zou willen zeggen:
signaleer het op tijd en laat ze niet vallen.
want het kan vàn kwàad tot erger gàan!" É
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