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Uit angst, onwetendheid of onbegrip

Ann stelt zich vragen bij de rechten van Karen als patiënt. “Zo ben ik verbolgen over het gedrag van sommige medi-

sche chirurgen: naaien zonder verdoven, niet willen verzorgen, denigrerende opmerkingen, afspraken maken en er

zich niet aan houden, te weinig uitleg. Waarom? Ook mensen uit de sector schrikken van haar verhaal. Al is het ook

voor hen herkenbaar. Psychiatrische patiënten krijgen veel te weinig aandacht. Voorheen ook van mij. Ze worden niet

altijd goed behandeld en verdwijnen dikwijls in een vergeethoekje. Wij laten ze links liggen. Uit angst, onwetendheid

of onbegrip voor hun ziekte. Meer contact met leeftijdsgenoten zou Karen goed doen. Misschien hebben ze schrik,

denken ze dat ze haar pijn zullen doen. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ze heeft altijd zichzelf pijn gedaan door

haar binnenstemmen.”

Leven met stemmetjes in je hoofd
Journaliste schrijft boek over identiteitsstoornis
Toen Karen acht was, sprak ze voor het eerst over

stemmetjes in haar hoofd. Jaren en vele therapie-

en, hulpverleners, ziekenhuizen en instellingen

later wordt eindelijk de juiste diagnose gesteld.

Karen lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoor-

nis. Met journaliste Ann Driessen schreef ze

‘Oorlog in mijn hoofd’. Een getuigenis vol onrust,

pijn en moed.

DIS (dissociatieve identiteitsstoornis) is een zeldzame ziekte.

Karen leeft met zo’n dertig binnenmensen. Ze heeft geen

controle over wat ze zeggen en haar opleggen. In het boek

lezen we hoe ze haar leven beheersen en het tot een hel

maken. Ze verstoppen bijvoorbeeld mesjes en dwingen Karen

zich te snijden. Geen plekje op haar lichaam blijft gespaard.

“Het was de wens van Karen om met een boek het onbegrip

en de onwetendheid over haar speciale ziekte bekend te ma-

ken”, benadrukt Ann Driessen. “Ze vertelt een zwaar verhaal.

Dat neerschrijven was niet altijd makkelijk. Ik kreeg buikpijn

toen ik hoorde hoe ze werd behandeld door sommige hulp-

verleners. Al die ellende.”

Op zoek naar een juiste behandeling legt Karen een indruk-

wekkende weg af. “We zijn begonnen met een soort tijdslijn:

geboorte, eerste leerjaar, verdere studies, het eerste zieken-

huis, het tweede, enzovoort. Vier psychiatrische ziekenhuizen

en minstens tien psychiaters of psychologes in totaal. Het is

niet te geloven. Ze is nu 25. Zelf heb ik dochters van 23 en

25, waardoor haar ervaringen me nog meer raakten. Hopelijk

beseffen zij hoe goed we het hebben. Wat Karen als kind,

jongere en nu als jongvolwassene moet doormaken, is een

verschrikking. Zie ons hier nu zorgeloos op een terrasje zitten.

Wel, zij is nooit zonder zorgen. Er is altijd stress of dwang.”

Ann hoopt dat Karen ooit echt vrede zal vinden. “Het zou al

mooi zijn als alle stemmen eens zouden zwijgen, wanneer

Karen wil dat ze zwijgen. Soms lukt het en sluit ze contracten

met zichzelf. Maar ze is nog altijd niet stabiel. Ze wil zelfstan-

dig kunnen leven, maar er is nog een lange weg te gaan.”

‘Oorlog in mijn hoofd’ wordt uitgegeven bij Kramat. | Tekst en foto: Bert Goessens
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