
Het is al 33 jaar oorlog in het hoofd 
van Henk Verberk. Sinds een halfjaar 
heeft de aan chronische PTSS lijdende 
Unifil-veteraan zijn hulphond Stapper: 
‘Dat hij me uit m’n nachtmerries haalt, 
is het allergrootste cadeau.”
TEKST MYLÈNE DE LA HAYE FOTO’S PIM RAS

‘DOOR 
STAPPER
SLAAP  
IK WEER’

 L
iefst 33 jaar lang nam Henk 
Verberk, wonend in het  
Brabantse Veghel, elke nacht 
opnieuw een enkele reis naar 
Libanon. Hij ging terug naar 

het jaar 1980. Als onderdeel van de 
Unifil-vredesmissie had hij opdracht 
Israëliërs en PLO-strijders uit elkaar  
te houden. Maar van vrede had men in 
die landen weinig kaas gegeten. Henk 

zag voor z’n ogen bij een vluchtelingen-
kamp een kind aan flarden geschoten 

worden door een sniper of hij 
beleefde opnieuw dat hij 
genoodzaakt was een jonge 
PLO-strijder uit het leven  
te schieten omdat die een 
schouderraket op Henk richtte. 
De geur van rottend vlees,  

de rondscharrelende ratten,  
de verlammende hitte en de 

opgefokte beladenheid benamen 
hem elke nacht de adem. Henk sliep 

niet, hij worstelde zich naar de ochtend 
toe. Vaak werd hij zwetend en doodsbang 
wakker en leek het een eeuwigheid 
voordat hij uit de verlammende staat 
van z’n herbeleving kwam. Slapen ging 
dan niet meer en met opengesperde 
ogen, doodsbang om in diezelfde droom 
terug te komen, luisterde hij naar de 
adem van z’n rustig slapende echtgenote 
totdat de ochtend kwam. 
Zo ging het tot 13 december 2013.  
Vanaf die dag werden Henks nachtelijke 
herbelevingen naar Libanon een stuk 
korter en ook veel minder angstaanja-
gend. Want vanaf die dag houdt Stapper 
’s nachts de wacht over hem. 
Ontmoet Stapper: een vrolijke, chocola-
debruine labrador met dito ogen. Hij is 
pas anderhalf jaar oud en nog speels, 
maar hij kan al veel: naast uitstekend 
luisteren kan hij ook wasmachines  
in- en uitruimen, veters losmaken, de 
krant halen, deuren open- en dicht-
maken en dingen oprapen die zijn 
gevallen. “Eigenlijk is Stapper opgeleid 
als ADL-hulphond (Activiteiten Dage-
lijks Leven), voor naast de rolstoel,” legt 
de met chronische PTSS (Post Trauma-
tische Stressstoornis) gediagnostiseerde 
Henk Verberk uit. “Maar omdat hij zo 
gevoelig is en daarnaast een behoorlijke 

Labrador  
Stapper 

kalmeert 
Libanon-veteraan 

Henk

▶

NR17  PANORAMA • 23

REPORTAGE

22 • PANORAMA  NR17



als ik wakker werd, ging hij als ik lag te 
draaien en moeilijk lag te ademen, met 
z’n voorpoten op het bed staan en legde 
hij z’n kop in m’n nek. Dat doet hij nog 
steeds, net zo lang tot ik wakker word. 
Als ik niet wakker word, likt hij me over 
m’n wang. Zodra ik dan ontwaak, voel ik 
z’n lijf en ben ik weer heel snel terug van 
de ellende. Als ik dan weer ga slapen, 
blijft Stapper opletten dat ik niet weer 
diezelfde nachtmerrie inga. Ik heb wel-
eens m’n ogen half opengedaan en dan 
zat hij nog steeds heel waakzaam naar 
me te kijken. Zodra hij aan m’n adem-
haling hoort dat ik weer rustig slaap, 
gaat hij ook weer slapen. Aan m’n vrouw 
heb ik niet zoveel meer, die slaapt 
erdoorheen. Na al die jaren is ze gewend 
geraakt aan m’n gedraai.” 

De PTSS-hulphond is in Nederland nog 
een relatief jong verschijnsel, in Amerika 
en Canada zijn ze er al veel langer mee 
bezig. Alleen ADL-hulphonden worden 
door zorgverzekeraars deels vergoed, 
maar PTSS-hulphonden nog niet. “Er is 
nog te kort onderzoek naar gedaan,” zegt 
Henk, “hun toegevoegde waarde moet 
nog verder bewezen worden. Ik mag 
Stapper ook nog niet overal mee naar 
binnen nemen, zoals dat met een ADL-
hulphond vaak wel mag, omdat het nog 
niet een geaccepteerd fenomeen is.” 

wildebras, is hij geschikter als PTSS-
hulphond. Bij mij werkt die onbesuisd-
heid juist goed.”

‘Met zijn kop in mijn nek’
Officieel is Stapper Henk op 3 december 
toegewezen, maar hij is hem later nog 
een keer feestelijk overhandigd door een 
heel speciaal persoon. “Op 13 december 
heeft Peter van Uhm (voormalig  
Commandant der Strijdkrachten en 
ambassadeur van Hulphond Nederland) 
hem persoonlijk aan me overgedragen,” 
zegt hij trots, “dat was voor mij een heel  
bijzonder moment.” 
In zijn slaapkamer wijst de veteraan aan 
waar Stapper ’s nachts de wacht over 
hem houdt. Op een kussen dat pal naast 
z’n hoofdeind tussen het bed en de 
muur ligt. “Stapper is jong en we zijn 
samen nog in training bij Hulphond 
Nederland. Maar z’n gedrag tijdens mijn 
nachtmerries is al enorm verbeterd 
sinds hij hier is. Door Stapper slaap  
ik weer. Vanaf de eerste dag heeft hij  
’s nachts naast mijn bed op het kussen 
gelegen. Eerst kwam hij, als ik op m’n 
rug heel erg lag te draaien, met z’n snuit 
tegen m’n hand aan. En ’s morgen als  
ik wakker werd mocht hij met z’n voor-
poten op de rand van het matras gaan 
staan en met me knuffelen. Toen hij 
eenmaal wist dat hij zover mocht gaan 

Niet alleen zorgverzekeraars moeten 
nog verder overtuigd worden van het 
nut van PTSS-hulphonden, ook mensen 
op straat begrijpen het vaak niet. “Je 
ziet bij mij niets aan de buitenkant,” 
zegt Henk. “Mensen zien dan dat dekje 
van Stapper en vragen of ik hem aan het 
trainen ben. Ik zeg dan maar ja omdat 
ik geen zin heb om het uit te leggen.”
Stapper mag, zoals alle hulphonden, 
niet geaaid worden, zo is te lezen op z’n 
jack. Hij moet een band opbouwen met 
Henk die veel verder gaat dan de band 
tussen een baas en zijn huisdier.  
Stapper moet een directe lijn hebben 
met Henk, in feite z’n gevoelsantenne 
worden, die niet door anderen verstoord 
moet worden. Maar het valt bepaald niet 
mee om Stapper niet te aaien, omdat  
hij graag aan iedereen demonstreert  
dat hij de leukste en gezelligste hond 
van de wereld is. 
Henk grinnikt: “Stapper moet nog  
afleren om andere honden en mensen 
zo leuk te vinden. Maar ook al zijn we  
er nog niet, hij is nu al zo’n enorme  
verrijking van m’n leven. Ik slaap beter, 
voel me veel minder gestrest en doe  
dingen die ik al in jaren niet meer heb 
gedaan. Ik ben tijdens Carnaval zelfs 
naar de optocht wezen kijken. Wel een 
beetje op de achtergrond, tegen een 

muur aan voor rugdekking, maar toch. 
Stapper zat helemaal relaxt naast me. 
En als hij rustig is, ben ik dat ook.”

Gedood door een sniper
Over Stapper praten doet Henk graag, 
maar zodra het gaat over de gebeurte-
nissen die 33 jaar geleden zoveel indruk 
op de toen 19-Jjarige Henk hebben 
gemaakt, verloopt het gesprek moeiza-
mer. Na enig aandringen probeert hij 
zichzelf zover te krijgen om er iets over 
te vertellen, maar het gaat gepaard met 
lange stiltes, veel gepeins en omwegen. 
Na een diepe zucht zegt hij: “Ik vind dat 
moeilijk. Nog steeds, om erover te praten. 
Ik ben inmiddels uitbehandeld bij de 
Reinier van Arkel Groep (instelling  
voor psychische en psychiatrische hulp-
verlening), waar ik in het 
traumacentrum zat. Daar 
zijn ze gespecialiseerd in 
vluchtelingen, kindsoldaten 
en in veteranen. Vijfenhalf 
jaar hebben ze me behan-
deld, vooral met EMDR-
therapie. Daarmee pro-
beren ze de emotie weg te 
halen van de beelden door 
die emoties op een andere 
plek in de hersenen neer te 
zetten. Erger dan EMDR-

therapie bestaat 
niet, want je 
wordt helemaal 
afgebroken. Maar na die behandeling 
had ik nog heel veel restverschijnselen 
en bleek dat mijn PTSS chronisch was 
geworden. Ik heb nachtmerries en  
herbelevingen, eigenlijk continu een 
onveilig gevoel. In drukke winkels,  
tussen mensen, autorijden geeft enorme 
stress, het openbaar vervoer kan ik  
niet aan. Het heeft te maken met wat ik 
gezien heb. Sommige dingen worden 
van jou, die blijven bij je. Ik heb gezien 
hoe een kind werd gedood door de kogel 
van een sniper. Dat draag je de rest van 
je leven mee en daar kun je nog zoveel 
therapieën op loslaten, dat raak je 

gewoon niet 
kwijt.” 
Even kijkt 
Henk naar 
Stapper die 
op z’n rug 
achter hem 
ligt, z’n 
poten 
omhoog. 
Hij lacht: 
“Zie je? 

Stapper 
ligt altijd 

achter me. Ik ga normaal altijd met m’n 
rug tegen een muur aan zitten, maar 
Stapper is aan het leren om die muur te 
worden voor mij.” 
Henk neemt een slok en terwijl hij naar 
het tafelblad staart zegt hij: “Oké, één 
voorbeeld. Ik was korporaal eerste klas, 
technisch specialist, en ik bediende de 

takelwagen. Maar 
als ervaren korpo-
raal 1 werden we 
ook weleens bij een 
compagnie ingezet. 
Op een nacht  
liepen we patrouille 
in een wadi (ravijn), 
een koud en rots-
blokachtig gebied, 
om PLO-strijders te 
onderscheppen die 
op weg waren naar 
Israël om daar aan-
slagen te plegen met 
van die Katjoeska-
raketten (kleine artil-

lerieraketten). Mijn plaatsvervangend 
patrouillecommandant die voorop liep 
gaf een waarschuwing dat er beweging 
was, dat er vermoedelijk mensen  
aankwamen. Ik gaf mijn radioman 
opdracht luchtsteun aan te vragen door 
middel van lichtmortieren, zodat de 
zaak verlicht was. Beneden aangekomen, 
bij een rivierbedding waar totaal geen 
dekking was, stonden we pal tegenover 
een gewapende tegen-patrouille. Ik gaf 
de mannen achter mij opdracht om 
dekking te zoeken, maar ik bleef staan. 
Je moet een statement maken op zo’n 
moment en ik had de leiding. Boven-
dien voelde mijn lichaam aan als een 
standbeeld. De man tegenover me bleef 
op zo’n 8 meter afstand ook staan en 
stuurde z’n mensen eveneens in dekking. 
We stonden bewapend tegenover elkaar, 
ik met een pistoolmitrailleur en hij met 
een kalasjnikov. We wisten van elkaar 
niet wat de ander ging doen. Je hebt 
dan duizend gedachten. Wie is er de 
onevenwichtige op dat moment? Wie 
gaat het eerst schieten? Heeft hij z’n 
wapen op automaat staan, waardoor  
hij sneller is dan ik? Ik had hem op 
enkel schot staan en heb hem snel  

Henk is – ondanks alles – 
een trotse veteraan.

Stapper als verkenner, altijd voor Henk uit.

Henk ontvangt z’n herinnerings-medaille in Libanon.

Henk (19) in het kamp:  

schrijven naar huis.
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doorgeschoven naar automaat. Je gaat 
allerlei opties na, dat is je militaire dril, 
maar je bent toch vooral bezig met de 
vraag: wie haalt het eerst de trekker 
over. Hij of ik?” 

Een kort lontje
“Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat 
je, wat voor keuze je ook maakt, dood 
kunt gaan op zo’n moment. Ik besloot 
m’n wapen te laten zakken, maar niet 
helemaal naar beneden. Hij liet z’n 
wapen ook zakken, legde het zelfs naast 
zich neer. Er ging een golf van opluch-
ting door me heen. Je bent op zo’n 
moment even heel dankbaar dat je niet 
doodgaat. Ik dacht: oké, we wachten op 
een tolk, houden deze mannen aan en 
nemen hun wapens in. Dat hadden we 
vaker gedaan. Die werden dan in een 
bunker gesloten. Een dag later kregen 
ze die wapens dan weer terug en kon je 
ze op een goede nacht weer tegenkomen. 
Bizar maar zo stond het in het Unifil-
mandaat. Maar terwijl we dachten dat 
we konden ontspannen, bukte die kerel 
zich ineens, greep een zijderupsraket 
die naast hem lag en legde die aan op 
z’n schouder. Ik had m’n pistoolmitrail-
leur nog in m’n hand en ik wist dat ik 
hem in één keer dodelijk moest raken, 
want als hij kans kreeg dat ding te  
lanceren, waren we er allemaal geweest. 
Dus ik schoot en hij heeft dat niet over-
leefd. Ik heb er geen spijt van en ik heb 
levens gered, maar wat het moeilijk 
maakte was dat ik maar op 8 meter 
afstand stond van die jongen. Ik zag bij 

hem ook de onzekerheid en wanhoop in 
z’n ogen. Het is een beeld dat me nooit 
meer loslaat. Dat zijn ook beelden en 
ervaringen waar je niet trots op bent en 
waar je anderen niet mee wil belasten. 
Je weet dat je er beroepsmatig mee 
geconfronteerd kunt worden.”

Stapper en Henk hebben deze middag 
een afspraak met Monique Egbers, 
instructeur signaleringshonden bij 
Hulphond Nederland, maar voordat ze 
op weg gaan naar het trainingscentrum 
in Herpen maakt Henk eerst samen met 
Stapper een rondje door de buurt. Het 
is een mooie dag en Henk geniet ervan 
dat hij sinds hij Stapper heeft zonder 
vrouw of kinderen naar buiten durft. 

Tijdens de wandeling doet hij luister-
oefeningen met de hond. Stapper 
luistert vlekkeloos ondanks z’n speelse 
inslag. Henk geniet zichtbaar van het 
dier. “Ik ben eigenlijk nooit helemaal 
stressvrij. Als ik buiten loop ben ik altijd 
heel alert. Die alertheid heeft er al die 
jaren al ingezeten. Maar nu is het zo  
dat ik op Stapper let, waardoor ik meer 
kan ontspannen. Als hij niet reageert op 
iets, als hij rustig is en gewoon kalm en 
normaal om zich heenkijkt, blijf ik ook 
rustig. Dat is al het eerste wat hij me 
brengt. Nee, het eerste is dat hij me uit 
m’n nachtmerries haalt. Dat is het 
allergrootste cadeau.”
Henk is nooit bang geweest dat hij in 
een PTSS-psychose zijn vrouw, 

kinderen of zichzelf iets aan zou doen, 
maar zijn angststoornis heeft grote 
invloed gehad op de rest van het gezin. 

“Ik heb drie inmiddels volwassen kinde-
ren. Ik leerde mijn vrouw kennen toen 
ik net terug was uit Libanon, ’s morgens 
op het strand in Spanje. ’s Avonds heb  
ik haar ten huwelijk gevraagd. Ze is nog 
steeds bij me, we zijn nu 31 jaar 
getrouwd.” Henks vrouw had niet 
meteen door dat ze een man aan de 
haak had die een trauma bij zich droeg, 
al merkte ze wel dat Henk ‘anders’ was: 

“Tijdens onze verkering was ik al meteen 
heel beschermend voor haar. We waren 
in Lloret de Mar en als er dan zo’n 
Spanjaard een beetje verkeerd naar haar 
keek, moest ze me wel tegenhouden. 
Maar zij vond dat op dat moment ook 
wel weer mooi, zo’n beschermende 
vriend. Daarna zijn we getrouwd en  
zij heeft de kinderen eigenlijk rondom 
mij opgevoed. Dat is achteraf niet goed 
gebleken, maar er was toen nog heel 
weinig bekend van PTSS en ik wist zelf 
toen niet eens dat ik het had. Ze heeft 
mij eigenlijk constant beschermd tegen 
prikkels waar ik niet tegen kan, ook 
tegen de kinderen en daar hebben ze 
heel veel last van gehad. Ik had een kort 
lontje en kon erg weinig hebben. Ze heeft 
de kinderen altijd geleerd om de schoe-
nen uit te trekken, zachtjes te lopen, mij 
niet lastig te vallen als ik het moeilijk had, 
als ik onder de douche stond moesten  
ze een geluidje maken als ze de trap 
opkwamen, zodat ik wist dat zij het 
waren die de badkamer binnenkwamen, 
allemaal van dat soort dingen. Mijn 
vrouw is altijd mijn rots in de branding 
geweest, ik weet niet wat er zonder haar 
van me geworden was, echt niet.”

Dodenherdenking op de Dam
Monique Egbers (51), hondeninstructeur 
en gespecialiseerd in het begeleiden  
van PTSS-veteranen en hun honden 
verwelkomt Henk en Stapper in het 
trainingscentrum van Stichting Hulp-
hond Nederland. Acht veteranen hebben 
nu in Nederland via deze stichting een 
PTSS-hulphond gekregen en die worden 
allemaal begeleid door Monique: “Omdat 
de resultaten goed zijn en onze honden 

een enorme toegevoegde waarde blijken 
te hebben, zullen er dit jaar ten minste 
nog eens tien honden worden toegewezen 
aan PTSS-veteranen,” legt ze uit. 
Trainen met veteranen is voor Monique 
ook relatief nieuw, ze is er pas vorig jaar 
mee begonnen. “In het begin vond ik 
het spannend. Geen idee wat me te 
wachten stond en hoe ze zouden reageren 
als ik een beetje streng tegen ze zou zijn. 
Maar het is me enorm meegevallen. 
Waar ze wel allemaal last van hebben, is 

dat ze allemaal te hard en te snel willen. 
Ze denken: nu heb ik die hond en nu 
begint m’n normale leven weer, mijn 
wonderhond lost het wel op. Maar het 
kost tijd en geduld om van de baas-hond-
combinatie er eentje te maken die echt 
werkt in alle situaties. Nu ben ik met 
Henk aan het leren wat Stapper moet 
doen als hij bijvoorbeeld in een drukke 
winkel of winkelstraat loopt. Dan moet 
Stapper een blokkade vormen voor de 
mensen die vlak achter Henk langs willen 
lopen. Dat is een ingewikkelde oefening 
die tijd kost. Maar al die veteranen 
hebben al zo veel gemist dat ze allemaal 
veel, snel en instant resultaat willen en 
heel moeilijk af te remmen zijn.”
Henk realiseert zich dat hij geduld moet 
hebben maar één ding staat wel boven 
aan z’n wensenlijstje: “Mijn droom is 
om op 4 mei tijdens dodenherdenking 
in veteranentenue op de Dam te staan 
in Amsterdam. Dat heb ik nog nooit 
gedaan en dat wil ik dolgraag. Ik heb 
het al aangevraagd bij het Nationaal 
Comité en bij de Unifil-vereniging. Ik 
denk wel dat ik het aankan, het is alleen 
de vraag of Stapper mee mag. Iedereen 
moet namelijk doodstil staan en Stapper 
zal toch wel een beetje bewegen voordat 
hij gaat liggen. Maar zonder Stapper 
red ik het niet.” •

STEUN STICHTING  
HULPHOND 
NEDERLAND 
De kosten van het opleiden en plaatsen 
van een hulphond variëren van 21.000 
tot 43.000 euro en zijn afhankelijk  
van het soort hulphond. De kosten 
van een ADL-hulphond (Activiteiten 
Dagelijks Leven) zijn hoger dan van 
een PTSS-hulphond, omdat deze 
meer praktische handelingen leert. 
Stichting Hulphond Nederland wordt 
niet gesubsidieerd en is 
afhankelijk van donaties en sponsoren. 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden 
in bepaalde gevallen een beperkt  
deel van de kosten voor een ADL-
hulphond. PTSS-hulphonden of  
therapiehulphonden worden niet 
vergoed. Spreekt het verhaal van 
Henk Verberk u aan? Doneer dan op 
giro NL20INGB0000003831 of kijk 
hoe u op een andere manier een  
bijdrage kunt leveren via 
www.hulphond.nl. 

Als Stapper rustig is, is Henk dat ook. 

Een PTSS-hond mag een beetje wild zijn.
Stapper en Henk in training bij  

hondeninstructeur Monique Egbers.

Ontspanning na  
gedane arbeid.
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