
Mijn getraumatiseerde  brein...

Een proces van vallen en opstaan, 
een afwisseling van goede dagen 

en slechte dagen.  



Mijn trauma
Mijn psycholoog zei dat het goed was om mijn trau-
ma op te schrijven, so here we go...

Het is nog steeds als de dag van gister. Als 7-jarig 
meisje zie ik het ziekenhuisbed in de kamer, hoor ik de 
sirene van de ambulance, het gepiep van de 
hartslagmeter en uiteindelijk de doodse stilte. Sinds 
dat ik mij kan herinneren was mijn moeder al ziek. 
Een tumor had zich in haar hersenen geworteld. Zij 
werd met loeiende sirenes vervoerd naar het 
ziekenhuis. 

Als 5-jarig kind snapte ik er niet veel van, maar aan 
de andere kant kon ik alles aanvoelen. Dat maakte 
mij erg boos en gefrustreerd. Na de laatste operatie 
en ziekenhuisopname werd mijn moeder steeds 
zieker. Ze kon haar bed niet meer uit, praten was 
lastig en om de zoveel tijd had zij een epileptische 
aanval.

En toen kwam de nacht dat mijn hele leven op z’n 
kop stond. Geroesemoes uit de woonkamer 
maakte mij wakker en vanaf dat moment ging al-
les in een stroomversnelling. Het enige wat ik mij nog 
herinner van de nacht dat mijn moeder overleed, zijn 
de ambulancebroeders en het piepen van de 
hartslagmeter. Ondanks mijn vage herinneringen krijg 
ik jaren later toch last van psychische klachten die 
later worden gediagnostiseerd als Post 
Traumatische Stress Stoornis.



Sinds mijn psychische klachten steeds heftiger 
werden zijn nachten van 0 tot 3 uur normaal voor mij 
geworden. Maar vandaag heeft mijn psycholoog mij 
nieuwe slaapmedicatie voorgeschreven. Dat was wel 
even schrikken. Officieel is dit middel namelijk anti-
psychotica...

Vrijdag 16 augustus

Zaterdag 17 augustus

Ik heb zojuist voor het eerst de medicijnen inge-
nomen dus ik ben benieuwd.

Toen ik dat hoorde schoten er gelijk al-
lemaal gedachten door mijn hoofd heen: 
zien zij mij als een psychopaat? Ben ik 
dat? Zijn mijn klachten zo erg? Zie ik iets 
over het hoofd? Hoor ik het verkeerd? 
Voordat ik mijzelf volledig gek kon maken 
brak mijn psycholoog gelukkig in. 
Hij legde uit dat ‘Quetiapine’ (I know; hoe spreken 
mensen dit in godsnaam uit zonder hun tong te 
breken?!) in hele hoge dosering wordt gebruikt als 
antipsychotica. Ik hoef maar een kleine dosering te 
nemen dus dat veegde mijn eerdere gedachtes 
gelukkig aan de kant. 

Midden in de nacht schrok ik wakker van een nacht-
merrie, hyperventilerend en helemaal overstuur. Ik 
voelde mijn hart heel snel bonzen in mijn keel en 
steken op mijn borst. Ik wist niet wat me overkwam. 
Er schieten duizenden gedachtes per seconde door 
mijn hoofd heen en het duurt even voordat ik 
besef wat er gebeurt; een paniekaanval. Dit heb ik 
al heel lang niet gehad, maar ik heb de afgelopen 
jaren ook amper geslapen. Ik heb mezelf rustig 
weten te krijgen en aangezien het half zeven 
’s ochtends was ging ik maar uit bed. 

Vanmiddag heb ik met Jente afgesproken in 
Amsterdam. In deze lockdown gaan we een rondje 
lopen in de stad, aangezien niks open is en er niks 
anders te doen is. #LoveNaarCorona. 



geluidje aandachtig totdat ik wist wat het was. 
Onbewust hoorde ik alle gesprekken in de coupe, 
maar verstond er vrij weinig van. Ook toen ik 
uitstapte moest ik alles zien en horen. Het voelt dan 
bijna alsof je paranoïde om je heen kijkt naar ie-
mand die je achtervolgt, maar er helemaal niet is. 
Gelukkig was de wandeling best wel rustgevend en 
heb ik er de rest van de middag minder last van 
gehad.

Maandag 19 augustus
Gister ging het eigenlijk wel prima en heb ik fijn met 
papa op het strand gelopen om mijn hoofd leeg te 
maken. Want vandaag moest ik naar het ziekenhuis 
(not a fun place to be)

In de trein merkte ik al dat ik heel alert 
was, alsof bijvoorbeeld ieder moment 
iemand langs kan lopen en mij neer-
steekt. Ik zag iedere persoon die langs 
kwam lopen en ik bestudeerde ieder

Het was alleen maar een controle bij de ortho, maar 
toch voelde ik mij een beetje gespannen. Ik was nog 
niet eens binnen en toen begon het gedoe alweer. 
Om bij de ingang te komen moest ik 
langs de ambulances. En natuurlijk op 
dat moment komt er een ambulance 
met gillende sirenes aanrijden.
In een seconde was ik weer terug 
bij het moment dat mijn moeder
weggereden werd met de ambulance. Ik schoot gelijk 
in een paniek aanval, maar daar was ik aan gewend. 
Omdat ik voor het ziekenhuis was werd ik gelijk naar 
de EHBO gebracht en geholpen. Maar omdat ik na 
een uur nog niet rustig was gaven ze mij een 
kalmerend middel. Papa kwam me ophalen en 
sinds we thuis zijn lig ik op bed. 

Op dit soort momenten denk ik aan wat tante Karin 
altijd zegt: ‘Het is een proces van vallen en opstaan, 
een afwisseling van goede dagen en slechte dagen.


