
SW1803 
 

Gevangen in je eigen gedachten 
 

 
Hoe één gebeurtenis plotseling je hele leven kan omgooien. Je verwacht het niet, maar het kan 
je zomaar overkomen. Net zoals bij Charlotte. Een meisje van 16 jaar dat een zeer normaal en 
gelukkig leven leidde. Tot op die ene dag, dinsdag 18 april. Op deze dag veranderde namelijk 
alles... 
 
 
Ik werd wakker, trok mijn kleren aan en liep de trap af. Ik zag hoe de living prachtig versierd 
was met slingers en ballonnen. Mijn ouders hadden dit vast en zeker gedaan toen ik nog lag te 
slapen, dacht ik. Papa kwam de kamer binnen. “Gelukkige verjaardag!”, riep hij. Ik bedankte 
hem, maar had verder geen tijd. Ik moest vertrekken, want anders zou ik te laat komen op 
school. Eenmaal aangekomen feliciteerde al mijn vrienden en klasgenoten me. Ik kon wel 
gewoon worden aan al die aandacht. Zalig toch, een hele dag die alleen maar om mij draait, 
dacht ik. Uiteindelijk was het een normale schooldag. Ik begon met Frans, daarna had ik de 
lessen biologie en chemie. Tijdens de laatste les voor de speeltijd kreeg ik de toestemming om 
wat zoetigheden uit te delen aan de rest van klas. Iedereen was dolgelukkig en ze zongen zelfs 
een liedje voor me. Na de pauze had ik het vak fysica. Wat er daar gebeurde zal ik nooit 
vergeten… 
 
Iedereen zat per twee aan een tafel. De leerkracht legde eerst een stukje theorie uit en schreef 
wat oefeningen op het bord. Ik zat naast mijn beste vriend, Stan. Het was een verschrikkelijk 
saaie les en daarom praatten we wat over koetjes en kalfjes. Plotseling merkte ik op dat Stan 
zich vreemd begon te gedragen. Hij stotterde wanneer hij iets wou zeggen en zijn handen 
waren aan het trillen. Ik vroeg of alles oké was met hem, want ik vond het wat raar. Hij 
probeerde te antwoorden, maar er vloeiden geen woorden uit zijn mond. Ik zei meteen dat hij 
wat water moest drinken en het dan misschien beter ging. Stan nam zijn waterflesje, maar 
kreeg dit niet open. Zijn handen verkrampten helemaal en dit maakte een klik in zijn hoofd. 
Paniek! Meteen schoot ik in actie. Dit is mijn beste vriend niet. Zo gedraagt hij zich nooit. Er 
is vast en zeker iets mis, maar wat moet ik doen, dacht ik. Deze zin bleef zich maar in mijn 
hoofd herhalen. Wat moest ik in godsnaam doen? Ik reageerde zeer snel. Zonder dat ik het 
wist, had ik Stan van zijn stoel getrokken en op de grond gezet. Zijn spieren trokken allemaal 
samen en zijn ademhaling ging als een speer. De rest van de klas had geen idee wat er zich 
allemaal afspeelde. Zelfs de leerkracht wist niet wat hij moest doen. Gelukkig kwam Lisa me 
een handje helpen. Snel nam ik een plastiek zakje en deed dit over Stans mond, zodat hij 
enkel hierin kon ademen. Lisa en ik probeerden om zijn ademhaling zo onder controle te 
krijgen. Ik bleef hem voortdurend aanspreken en zei dat het allemaal wel goed zou komen. Na 
10 minuten had Stan eindelijk zijn normaal ademhalingsritme teruggevonden. Oef, wat een 
opluchting. 
  
Ondertussen had de leerkracht het secretariaat verwittigd. Twee medewerkers kwamen naar 
het lokaal om te kijken wat er aan de hand was. Verder deden ze helemaal niets. Ik had dit 
meteen opgemerkt en begon te koken vanbinnen. Een beetje hulp zou wel fijn zijn geweest. Ik 
heb niets gezegd omdat ik er wou zijn voor Stan en geen onnodige ruzie wou maken. Hij 
begon te wenen. Ik moest er voor hem zijn, als vriendin, en troostte hem. Na enige tijd was 
Stan gekalmeerd en we vertrokken naar beneden. Daar mocht hij nog even bekomen en in 
tussentijd waren zijn ouders al op de hoogte gebracht. Zij kwamen hem ophalen om langs de 
dokter te gaan. Plotseling begon Lisa ook te huilen. Het werd haar allemaal wat te veel en ze 
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vond het heel vreemd om Stan zo ongelukkig te zien. Ik liet geen emotie zien. Ik moest me 
sterk houden voor hem, dacht ik. Na 20 minuten werd Stan door zijn ouders opgehaald en 
bleven Lisa en ik geschokt achter. Na de middagpauze vertrokken we terug naar de les. De 
anderen van de klas vroegen aan ons wat er nog was gebeurd en ik stelde iedereen gerust. 
“Stan is met zijn ouders naar de dokter vertrokken,” zei ik.  
 
Tijdens de les wiskunde kon ik niet opletten. Ik was nog zo in de war en aangedaan over wat 
er zich net had afgespeeld. Het enige wat ik voor me zag, was Stan die allemaal rare 
bewegingen maakte en super snel ademde. Het leek wel een film die voortdurend bleef 
afspelen. De bel ging en we vertrokken naar onze voorlaatste les. Nog twee uur en ik kan 
eindelijk rustig naar huis, dacht ik. Els liep naast me op de trap. Ze vroeg of alles goed ging 
met mij. Ik negeerde haar vraag, want ik had echt geen zin om hierover te praten. Els had dit 
duidelijk niet door en bleef doorvragen. Toen gebeurde het. Het moment waar ik voor 
vreesde. Mijn gedachten maakten een klik en ik ben op de trap gecrasht. Alles werd me te 
veel en tranen rolden over mijn wangen. Ik was duidelijk toch niet zo sterk als ik dacht. Lisa 
kwam naar me toe en troostte me. Ze zei dat ze het zelf ook moeilijk had en we besloten om 
langs te gaan bij de leerlingenbegeleiding op school. Ze had meteen door dat we zwaar waren 
aangedaan en stuurde ons naar huis. Dit is echt wel de stomste verjaardag ooit, dacht ik. 
Eenmaal thuis, had ik geen zin meer om nog in de buurt van anderen te zijn. Ik sloot me 
daarom op in mijn kamer. Geen feest en cadeautjes vandaag voor mij, dacht ik.  
 
Na een verschrikkelijke nacht, was het terug tijd om naar school te vertrekken. Tot mijn 
verbazing zag ik Stan in de hal staan. Ik liep naar hem toe en vroeg of alles weer in orde was. 
Hij vertelde dat de dokter had gezegd dat het gewoon een hyperventilatie aanval was en er dus 
niets was om me zorgen over te maken. Oef, wat een geruststelling, dacht ik. De dagen die 
daarop volgden verliepen heel vlot. Het was enkel ‘s nachts dat ik het moeilijk had. Elke 
nacht beleefde ik alles weer opnieuw. Wanneer ik mijn ogen dichtdeed om te gaan slapen, zag 
ik Stan steeds voor me liggen. Hij lag op exact dezelfde plaats waar hij zijn aanval kreeg, met 
exact dezelfde mensen rondom hem. Ik opende mijn ogen en zag dat ik gewoon in mijn kamer 
lag en er verder niemand te bespeuren was. Opnieuw sloot ik mijn ogen en daar was hij weer. 
Nogmaals zag ik mijn beste vriend op de grond liggen. Ik wilde dat het stopte, maar ik wist 
niet hoe. Plotseling begon heel mijn lichaam te trillen. Oh nee, ik heb toch niet hetzelfde als 
Stan, dacht ik. Nee, dat kon niet. Hyperventilatie aanvallen zijn helemaal niet besmettelijk, zei 
ik tegen mezelf. Ik nam snel mijn gsm en zette wat klassieke muziek op. Dit werkte. Ik werd 
er zelfs zo rustig van dat ik uiteindelijk in slaap viel. In totaal had ik twee uur geslapen, maar 
ik moest wel opstaan om naar school te vertrekken. Met kleine oogjes liep ik naar school. 
Hier had ik nu absoluut geen zin in.  
 
Ik had al een hele week slecht geslapen en alles irriteerde me. Gauw merkten verschillende 
mensen dit op. Stan zei dat ik echt eens vroeger moest gaan slapen. Maar, niemand wist wat 
er ‘s nachts allemaal afspeelde in mijn hoofd. Ik wou het ook niet vertellen. Dagen gingen 
voorbij en de nachten waren nog steeds zeer kort. Ik voelde me echt niet lekker in mijn vel. Ik 
had hoofdpijn en was zo gefrustreerd doordat ik zo weinig kon slapen. Waarom lukt het nu 
niet? Het enige wat ik wil, is gewoon normaal kunnen slapen zonder dat Stan telkens weer 
opduikt, dacht ik. Ik werd zeer prikkelbaar. Daardoor ondervond ik verschillende problemen 
met mijn vriendengroep. Ik wilde niet dat mijn slaaptekort onze vriendschap zou verbreken - 
door mijn slechte humeur - en besloot daarom om wat afstand te nemen. Stan vond het 
vreemd waarom ik opeens niet meer met hem omging en vroeg wat er scheelde. Ik zei dat ik 
gewoon wat tijd nodig had voor mezelf en er niemand mee wou lastigvallen. Hij begreep het 
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allemaal niet zo goed, maar ik kon het niet duidelijker uitleggen. Ik wou alles terug op een 
rijtje zetten en probeerde om mijn verjaardag zo snel mogelijk te vergeten. Wanneer mijn 
gedachten weer goed zaten, zou ik wel terug contact opzoeken, zei ik hem. Ik besloot om 
mezelf af te schermen van de buitenwereld. Dit is misschien wel de grootste fout die ik kon 
maken.  
 
Enkele dagen later vroeg mijn vriendengroep me verschillende keren of ik mee wou gaan 
feesten, maar ik weigerde. Ook Stan probeerde om terug contact met me op te nemen, maar ik 
vond dat ik er nog niet klaar voor was. Hoe meer ik in zijn buurt bleef, hoe vaker ik terug 
werd herinnerd aan mijn verjaardag. Ook op school vermeed ik al het contact met iedereen. Ik 
had geen behoefte om te praten en al zeker niet om te lachen met banale zaken. Tijdens de 
pauzes ging ik alleen op een bankje zitten en las ik een boek of luisterde wat muziek. Ik 
merkte dat er gauw over me geroddeld werd. Wat is er toch met haar aan de hand, vroegen 
vele zich af. Mensen zeiden dat ik zeer verbitterd was en ik nooit meer eens positief kon zijn. 
Helaas, kon ik ze geen ongelijk geven. De enige moment wanneer ik me echt gelukkig voelde, 
was als ik kon dansen. Het gaf me werkelijk een zalig gevoel. Ik kon mezelf helemaal laten 
gaan en schonk geen aandacht meer aan de buitenwereld. Ik leefde helemaal mee op het ritme 
van de muziek en het was mijn manier om alles los te laten. Drie keer per week ging ik naar 
de dansles en dit zorgde voor ontspanning.  
 
Ondertussen probeerde mijn vriendengroep om verschillende keren contact met me op te 
nemen, maar ik blokte dit steeds af. Stan had hier het meeste last van. Hij was tenslotte mijn 
beste vriend en was bezorgd om mij. Ik zei hem verschillende keren dat hij zich niet ongerust 
moest maken en dat ik gewoon wat in de war was. Het duurde nu al enkele weken en hij had 
het er echt moeilijk mee. Hij zette me onder druk en wou dat ik vertelde wat er scheelde. Op 
die manier duwde hij mij alleen maar verder van hem weg. Wanneer ik iets wil vertellen, zal 
ik dat zelf wel doen. Niemand moet me hiertoe verplichten, dacht ik. We discussieerden even 
en uiteindelijk kwamen er woorden ter sprake die ik nooit had verwacht. “Ofwel vertel je me 
nu meteen wat er scheelt, ofwel denk ik dat we onze vriendschap hier moeten beëindigen,” zei 
hij. Ik viel uit de lucht. Dit kon hij niet menen!, dacht ik. Ik vertelde hem dat ik het wel wou 
vertellen, maar het gewoon onmogelijk is om uit te leggen. Hoe vertel je iemand dat je 
gedachten helemaal in de war zijn en er weinig plaats is voor positieve en leuke gedachten? 
Zijn beslissing was duidelijk. Onze sterke vriendschap viel in het water. Dit alles door één 
stomme gebeurtenis. Het zien van mijn beste vriend in nood en niet weten hoe ik hem moest 
helpen, maakte een heel andere persoon van me. Ik kon het niet verwerken en bleef hierover 
piekeren. 
 
 
Waarom had ik het hier toch zo moeilijk mee en kon ik niet gewoon vertellen wat er allemaal 
in mijn hoofd afspeelde? Helaas weet ik hier geen antwoord op. Het enige wat ik weet is dat 
18 april genoteerd staat als een verschrikkelijke dag. Een dag waarop ik alles ben kwijt 
geraakt. Mijn vrienden, positiviteit, geluk… maar vooral, mezelf. 
 


