
Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
is een angststoornis die ontstaat na een 
schokkende of traumatische gebeurtenis. 
Chronische stress, herbeleving van het trau-
ma, slapeloosheid en lichamelijke klachten 
zijn het gevolg. Cindy schreef er het boek 
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stresslevel uiteindelijk daalde als ik eraan 
terugdacht. PTSS is een psychische ziekte 
die je hele lijf ziek maakt. Ik had hartklop-
pingen waardoor ik dacht dat er lichamelijk 
iets mis met me was. ‘Zou je niet stoppen 
bij de politie?’, zeiden mensen om me heen. 
Maar ik heb nooit een seconde overwogen 
om een ander vak te kiezen. Mijn mense-
lijke kant is nodig binnen de organisatie. 
Ik kan het leed van mensen tijdens een 
tragisch incident niet verzachten, ik kan ter 
plekke wel iets voor ze betekenen.” 

Grenzen aangeven 
“Wat staat me straks weer te wachten? 
Toen ik een jaar later weer aan het werk 
ging, heeft die gedachte me nog lang 
achtervolgd. Elke nieuwe situatie die zich 
voordeed, zag ik als een test. Inmiddels 
heb ik veel tests gehad: een vechtpartij 
waarbij ik betrokken raakte, reanimaties, 
dramatische ongelukken. Soms kreeg ik 
een terugval, dan durfde ik weer de straat 
niet op. Toch bleef iedereen bij de politie 
me altijd steunen. Sinds anderhalf jaar 
staat mijn PTSS niet meer op de voor-
grond in het dagelijks leven. Het was een 
verschrikkelijke periode die ik ondanks 
alles niet had willen missen. Door alles 
wat er met me is gebeurd, ken ik mezelf 
nu als geen ander. Ik heb geleerd om mijn 

grenzen aan te geven. Als een arts aan me 
vraagt om een overleden persoon te hel-
pen uitkleden, zeg ik nee. Dat is mijn werk 
niet. Als er iemand is overleden en andere 
hulpverleners zijn al ter plaatse, dan ga 
ik niet ook nog eens naar binnen. Achter 
ieder mens zit een verhaal, dat is waarom 
een confrontatie met de dood nooit went.”

Paniekaanvallen
“Ik heb gehuild om de vrouw, daarna voelde 
ik me weer oké. Het beeld van haar drong ik 
naar de achtergrond. Dat hield ik drie maan-
den vol. In die maanden had ik het druk met 
afstuderen aan de politieacademie. Al die 
tijd knaagde er wel wat aan me, ik wist al-
leen niet wat. Pas toen ik weer voor het eerst 
dienst had, brak het zweet me uit. Wat als ik 
weer met de dood in aanraking zou komen? 
Opeens beleefde ik keer op keer het moment 
waarop we de vrouw vonden. Ik werd bang. 
Bang voor het donker, bang om te slapen 
en zelfs bang om alleen de badkamer in te 
gaan, omdat ik die plek associeerde met de 
vrouw. Ik heb het nog drie diensten volge-
houden. Het zweet stond in mijn handen 
als ik werd opgeroepen. Ik wilde per se mijn 
dienst volhouden. Totaal uitgeput ging ik 
daarna naar huis, waar ik vervolgens niet 
kon slapen. Vanaf dat moment was ik mezelf 
volkomen kwijt. Ik kreeg paniekaanvallen 
en voelde me afgestompt. Niets interesseer-
de me nog. Ik stopte met jazzdans, wat altijd 
mijn grote passie was. Ik schrok als de deur-
bel ging of als het broodrooster omhoog 
schoot. Ik werd bang om dierbaren kwijt 
te raken. Als mijn ouders de telefoon niet 
opnamen wanneer ik belde, dan zag ik ze bij 
wijze van spreken al dood in hun kist liggen. 
Het liefst kwam ik de deur niet uit, dan kon 

mij en mijn partner ook niks overkomen. Ie-
dereen deed zijn best om er voor me te zijn, 
terwijl ik alleen maar boos en geïrriteerd 
reageerde. Ik voelde weinig meer, genoot 
nergens van en was er klaar mee. Klaar met 
alles. Zo wilde ik niet meer verder.” 

Een jaar lang therapie
“Nadat ik een maatschappelijk werkster, 
een bedrijfsarts en een psycholoog van het 
Amsterdam Medisch Centrum had gespro-
ken, viel de diagnose: PTSS, posttraumati-
sche stressstoornis. Daar had ik nog nooit 
van gehoord. Het maakte me moedeloos. 
Hoe moest ik hier uitkomen? Een jaar lang 
heb ik therapie gevolgd. Met de psycho-
loog beleefde ik mijn trauma opnieuw, 
van seconde tot seconde. Daardoor wende 
ik aan de beelden die ik had, zodat mijn 

“Als 22-jarige student aan de politieacademie 
dacht ik dat ik er wel tegen zou kunnen, tegen de 
tragische dingen die je tegenkomt in je werk als 
politieagent. Nu weet ik dat je dat pas met zeker-
heid kunt zeggen als je het hebt meegemaakt. 
Bij een reanimatiemelding zit ik vol adrenaline. 
Op dat moment wil ik maar één ding: iemands 
leven redden. Maar ik kan niet voorbijgaan aan 
het feit dat het naar is om iemand te reanime-
ren terwijl zijn of haar ogen open zijn. Die ogen 
maken het persoonlijk en dan komt het dichtbij. 
Helemáál als het ogen zijn waar geen leven 
meer in zit. Ik herinner me de reanimatie van 
een oude man. Mijn collega en ik waren bij hem 
thuis. Het eten stond nog op het fornuis, de tafel 
was gedekt, maar de man overleed ter plekke. 
‘Nu kan ik nooit meer de tafel dekken met twee 
borden’, zei zijn vrouw. Alle emoties kwamen 
rechtstreeks bij me binnen. Je moet wel heel za-
kelijk zijn om daar onbewogen onder te blijven.” 

Daar lag ze
“In vrij korte tijd kreeg ik met veel reani-
maties te maken, ook bij een man die zelf-
moord had gepleegd. Dat zich tijdens mijn 
dienst vaak heftige incidenten voordeden, 
begon ook anderen op te vallen. ‘Oh, ik 
werk vandaag samen met Cindy, er zal wel 
weer wat gebeuren’, zeiden mijn collega’s 
zelfs. Op een dag kwam een melding bin-
nen: het ging om een oude vrouw die al 
lange tijd niet meer was gezien. De gordij-
nen van haar woning waren dicht en de 
knip zat op de voordeur. Samen met mijn 
collega tikten we een ruitje in om het huis 
te doorzoeken. Daar lag ze, in de gang, 
tussen de badkamer en slaapkamer. Zo te 
zien was ze al een tijdje dood. Haar onder-
lichaam was ontbloot, wat een trieste aan-
blik gaf. We konden niks meer voor haar 
doen, geen levensreddende handelingen 
meer uitvoeren. Ik vond het vreselijk om 
weer zo dicht bij de dood te staan. De GGD-
arts kwam langs om haar te onderzoeken 
en een onnatuurlijke dood uit te sluiten. 
De arts besloot dat de vrouw op het bed 
gelegd moest worden. ‘Houd jij dat been 
even vast’, zei hij. Opeens stond ik met een 
ijskoud been in mijn handen. Terwijl wij 
haar lichaam op bed legden, waar ze verder 
werd onderzocht, zat haar familie in shock 
bij de buren te wachten tot we klaar waren. 
Totaal in mezelf gekeerd keek ik toe. Die 
nacht zag ik het beeld van de vrouw steeds 
voor me. Slapen lukte niet meer.” 

Interview: Laura van der Meer. Fotografie: Bernice van Wissen 

“  I K  S C H R O K  A L  als de deurbel ging 
O F  A L S  H E T  B R O O D R O O S T E R  O M H O O G  S C H O O T ” 

Tijdens haar werk bij de politie maakte Cindy Berk (28) heftige dingen mee: 

zelfmoord, het vinden van een lijk. Ze kreeg een heftige 

angststoornis en zat een jaar thuis. Maar haar baan opgeven? Dat nooit. 

“De dood went nooit”
POL IT IEAGENT  C INDY  KREEG EEN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS 
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