Transcript: uitgetypte video (2min 51sec).
Ernstige geheugenstoornis door alcoholgebruik?
Slide: steeds meer alcohol drinken om persoonlijke problemen te vergeten.
Broer van alcoholist: hij had heel goed contact met mijn moeder. Dagelijks was hij daar! Op
een gegeven moment werd mijn moeder ziek. Ging ook dood. Dat heeft hij allemaal bij
bewustzijn meegemaakt. Hij heeft bij de begrafenis van mijn moeder van bloemen een kop
en schotel laten maken om haar te bedanken voor de koffie. Na de begrafenis van mijn
moeder, die hij volledig heeft meegemaakt, is hij weer aan de drank gegaan. Nog erger aan
de drank gegaan. Hij kon het niet verkroppen. Eerlijk gezegd heb ik dat niet in de gaten
gehad. Ik had het niet verwacht. Toen is hij ziek geworden. Ik zat samen met hem op een
biljartvereniging. Hij was wedstrijdleider. Dat kon hij voorheen nog allemaal. Op een
gegeven moment was hij een tijdje niet geweest. Ik denk: ik zal eens bellen. Toen zei hij: ‘ik
ben niet lekker, ik ben een beetje grieperig.’
Maar er ging inmiddels een maand overheen. Ik denk: Nou weet je wat, ik bel hem niet, ik ga
langs zijn huis. En dan moet ik zeggen dat ik daarvan erg ben geschrokken. Als je iemand ziet.
En dit is ook een waarschuwing voor mensen die dit niet meegemaakt hebben (huilt). Daar
heb ik dus moeite mee. Als je iemand ziet wiens ogen geel zijn. En op een geven moment
helemaal niets meer doet en de hele dag alleen maar zit te staren naar een horloge. Ik heb
zijn zoon gebeld. Die schrok er ook heel erg van. We zijn naar een artsenpost gegaan. De arts
zei toen: ‘Ja dat is een drankprobleem, daar kan ik niets aan doen.’ Artsen zijn dan op zo’n
moment ook niet helemaal jofel, vind ik. Ik ben toen de volgende dag weer naar hem toe
gegaan. Hij was naar buiten gegaan, liep in de regen en kon zijn huis niet meer vinden. We
hebben hem meegenomen. Ik heb hem meegenomen naar zijn huis en de huisarts gebeld.
We zijn naar de huisarts gegaan en hij is toen per direct opgenomen.
Video wordt vervolgd in een volgend onderdeel.

