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Noodkreet ex-beroepsmilitairen: Defensie moet opdraaien voor ’medische
miskleunen’

Ernstig ziek het leger uit

Een spectaculaire film heeft een spectaculaire introductie
nodig. Voor de première The Expendables...

Charles Sanders
Hun oproep aan minister Hennis (Defensie) is een noodkreet in de hoop juridisch
touwtrekken te voorkomen. Ex-beroepsmilitairen Britt Arts en Angela Wessels
zitten gebroken thuis. De een met blijvend rugletsel, de ander moest een rolstoel
kopen nadat zeven jaar lang het ongeneeslijke multiple sclerose werd weggewuifd.
Angela Wessels (32) is na drie kwartier praten zo moe dat ze haar concentratie
verliest, bijna omvalt. Emoties lopen hoog op als de voormalige korporaal vertelt
over haar loopbaan bij de Koninklijke Landmacht. Want als zoveel militairen is ze
hondstrouw aan Defensie. „Het liefste ging ik morgen terug naar de kazerne. Maar
de ziekte MS heeft me gesloopt.”
Na eerst in de jeugdhulpverlening te hebben
gewerkt, koos ze februari 2006 voor het leger.
Angela wilde haar fysieke en m entale grenzen
ontdekken en waar kon dat beter dan bij de
landmacht, zo redeneerde ze. Maar al tijdens
de algemene m ilitaire opleiding begonnen de
problem en. Omhoog kom en na opdrukken
kostte moeite, ze had evenwichtsproblem en,
herstelde slecht na lichamelijke inspanning. Al
twee maanden na indiensttreding meldde ze
zich bij de kazernearts.
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Spieren
„Ik m oest naar de fysiotherapeut, zou niet
genoeg spieren hebben”, vertelt ze. „Trainen in
’corpsbility’, heet dat. En het program ma
’Stiekem Sterk’; nog meer training om kracht te
creëren. Maar voor mij werd het Stiekem Zwak.
Ik kreeg tintellingen in de armen, viel om toen ik
tijdens een bivak opeens m ijn slaapzak uit
moest. Maar je geeft alles. Want in het leger wil
je niet onderdoen voor collega’s, je wilt je niet
drukken. De vermoeidheid nam toe, hele
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`Expendables` met tanks in Cannes

Van de partij
MS-pati ënte Angela Wessels: „Waar had
ik nú medi sch gestaan, als mi jn ziekte
zeven jaar eerder w as onderkend?” De
voormal ige korporaal tijdens uitzending in
Uruzgan (boven).
Foto: foto’sri as i mmi nk

Het nooit eindigende drama van de EU
Dom

Telegraaf Update
nieuwsbrief

weekeinden sliep ik om tijdens werkdagen
maar te kunnen functioneren.”
De lijdensweg van korporaal Angela Wessels
duurde haar hele diensttijd; ruim zesnhalf jaar.
Reeksen artsen bezocht ze, om de paar
maanden was er weer een nieuwe. Toen ze
opeens m inder zag, adviseerde het m ilitaire
ziekenhuis: ga maar druppelen.
Maar haar situatie bleef verslechteren.
Tintelingen, onbalans, slecht zicht, geen kracht
in rechterbeen en rechterarm. Drie ochtenden
in de week trainde ze, tijdens oefeningen
bouwde de korporaal in het veld tenten, een
mobiel ziekenhuis zette ze op.

Mis nooit het dagelijkse nieuws.
Schrijf je nu in.
E-m ailadres *
Geslacht
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Lees de privacy verklaring
Britt Arts stond net voordat ze i n dienst
gi ng model in de Playboy. Niet lang na
haar indiensttreding vi el ze van een
klimtoren. „Ik w erd fysi ek zw aar belast.
Telkens maar weer oefeni ngen doen. Om
in condi tie te komen. Want het zou wel
tussen mijn oren zi tten.”
Foto: IMMINK, RIAS

„En in 2009 was daar die uitzending naar
Afghanistan, zes m aanden zat ik in Tarin Kowt”,
zegt ze. „Ik werkte in het role 2-ziekenhuis van
Kam p Holland. Ik kreeg een netelroosaanval,
slikte antihistam ine, m ijn huid zwol op. Er was
de stress, de dood van sergeant-m ajoor Mark
Leijsen en van com mando Kevin van de Reijdt. Als ik niet op post was, dan sliep ik.
Om weer op krachten te komen.”
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Omdat ze vond dat haar klachten door Defensie maar niet serieus werden genom en –
„Telkens was de ’oplossing’ nog meer training en fysiotherapie” – nam ze in augustus
2012 ontslag. Met pijn in het hart. Een officier noem de de naam van Michael Ruperti.
„Hij zei dat díe advocaat m e waarschijnlijk verder kon helpen.”

Voorspel de WK-wedstrijden
en daag je vrienden uit!
Hoofdsponsor GSMWEB.nl

Kort daarop werd ze door haar huisarts doorverwezen naar de neuroloog. Iets wat de
militaire geneeskundige dienst bijna zeven jaar eerder had m oeten doen, zo bleek al
snel. Want daar, in het burgerziekenhuis, was de diagnose in december 2012:
multiple sclerose.
Pas later realiseerde Angela Wessels het zich: ongeneeslijk ziek. Twintig
ontstekingen werden er geteld, afgelopen m aanden kwamen er daar nog eens vier
actieve bij. „Je wereld stort in.”
Deze week stuurde advocaat Michael Ruperti haar persoonlijke brief met die van nog
een cliënt naar m inister Hennis. Hij vraagt tot een oplossing te kom en, een goed
werkgever te zijn. Maar stelde Defensie tegelijkertijd ook aansprakelijk.
„Ik vraag de m inister het niet zo ver te laten kom en dat we straks tegenover elkaar in
de rechtszaal zitten”, aldus de strafpleiter. „Als voorm alig korporaal Wessels het juiste
medische traject had bewandeld, was ze er nu veel beter aan toe geweest. Die kans
werd haar niet eens geboden. Zeven jaren van com pleet verkeerde diagnoses. Zeven
jaren zonder m edicatie of goede behandeling. Zeven verloren jaren.”
Defensie kan niet verweten worden dat Angela Wessels multiple sclerose kreeg.
„Maar door alle fysieke en mentale druk in haar diensttijd – gevolg van een hectische
baan bij de parate troepen – heeft de ziekte zich progressief ontwikkeld”, zegt de
advocaat. „In plaats van meteen alarm te slaan, zoals burgerartsen later dus wel
deden, lieten ze Angela doormodderen. Ze nam uiteindelijk zelf ontslag, om dat het
gewoon niet meer ging. En nu zit ze dus thuis. Zonder inkomen, zonder
toekom stperspectief.”
Ook de andere cliënt van Ruperti die deze week een oproep deed aan de m inister
moest de landm acht verlaten. Haar m edische dram a begon eveneens snel na
indiensttreding. Tijdens de opleiding viel ze in een januarinacht van de twintig m eter
hoge klimtoren. „Het was bitterkoud, -15 graden, het was glad, ik m aakte een
misstap.”
Kanonnier Britt Arts was aan een touw gezekerd, maar helse pijnen schoten door haar
bekken toen ze viel. En ook in dit dossier: pas vele jaren later kwam de werkelijke
diagnose van een burgerarts. Toen bleek dat haar bekken drie centimeter was
verschoven, een wervel was afgesneden.
Voor Britt Arts was het begin van haar diensttijd m eteen al een nachtm errie. Ze kwam
op in augustus 2009 en op dat mom ent lag de Playboy, waarvan zij de cover en de
uitvouwpagina’s sierde, kakelvers in de schappen…
„Ik was kort voor m ijn diensttijd gevraagd voor een fotoshoot, toen wist ik nog niet dat
ik was goedgekeurd”, zegt de 23-jarige. „Nou, dat heb ik geweten! Mannelijke
collega’s kwamen van heinde en ver naar m ijn legeringsgebouw. Om Britt in
werkelijkheid te kunnen aanschouwen. Maar veel erger, de defensieleiding was zo
verbolgen over m ijn m odellenwerk, dat ik nog voor het begin van mijn opleiding op
achterstand stond…”
Michael Ruperti, reserveofficier en in datzelfde jaar net begonnen m et zijn praktijk: „Ik
werd gebeld door iemand van Defensie. Dat er een nieuweling was en dat die de
Playboy sierde. Hoe ik daar als advocaat tegen aankeek. En of ze haar hierom zouden
kunnen ontslaan. Niet dus. Een paar jaar later m eldde diezelfde Britt zich bij mij als
cliënt.”
Want na haar val van de klim toren op de kazerne van de Koninklijke Militaire School in
Weert kwam het niet meer goed met de jonge kanonnier van de rijdende artillerie.
Voortdurende pijn, training werd fysieke geseling. En altijd voelde ze de m entale druk
van haar ’Playboy-verleden’.
„Ik kan het niet bewijzen, maar ze stonden na mijn val echt te springen om m e te laten
herkeuren”, zegt ze. „’Van playm ate naar landmachtmeisje’, kopte een Brabantse
krant. Vooral officieren, onder hen een vrouwelijke kapitein, wilden me m aar wat graag
lozen. Ondertussen werd ik fysiek zwaar belast. Telkens maar weer oefeningen doen.
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Haar rugspieren zijn nu verkleefd, er is veel bindweefsel. Drie jaar lang liep ze scheef
om haar verschoven bekken te com penseren. Kanonnier Britt Arts werd niet eens
doorgestuurd naar het m ilitair ziekenhuis in Utrecht. Vorig jaar zomer plofte de brief
van het m inisterie op de mat: ’Ontslag in verband met ongeschiktheid wegens ziekte
of gebrek’. ’Eervol’, werd ook nog vermeld. Maar Britt Arts koopt er niets voor.
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„Specialisten, onder andere in het Rotterdamse Erasmusziekenhuis, concludeerden
dat de schade blijvend is”, zegt ze. „Dus geen loopbaan m eer, zonder m ijn partner zou
ik niet eens een dak boven m ijn hoofd kunnen betalen. 500 euro krijg ik, daarvan kan
ik nog net de rekeningen van de fysiotherapeut voldoen. Van Defensie kwam nog één
keer bericht. Of ik mee wilde doen aan een tevredenheidsenquête. Over leven na de
dienst… Daarna bleef het akelig stil.”
Zowel Angela Wessels als Britt Arts willen erkenning van hun voormalige werkgever.
En boetedoening voor gem aakte fouten. Dat Defensie verantwoordelijkheid neemt
voor hun huidige medische situatie. Beiden missen hun werk, de kam eraadschap.
Maar over de leiding, over de staf in Den Haag, over het m inisterie zijn ze stukken
minder lovend.
„Ze hadden ballen m oeten tonen, het m iskleunen m oeten toegeven”, zegt Britt. „Ik kan
niets m eer, zelfs de badkam ervloer dweilen is fysiek onm ogelijk.” Angela: „Onze twee
zaken staan niet op zichzelf. Een hoge officier zei me dat militairen veel vaker zo de
dienst verlaten. Móeten verlaten. Al wist noch hij, noch ik toen van m ijn m ultiple
sclerose. Ik strijd nu ook voor al die anderen.”
Defensie staat niet bekend als werkgever die vergissingen snel toegeeft (zie kader).
Excuses worden zelden gem aakt. In het verleden moesten zieke m ilitairen som s
twintig jaar lang de juridische degens kruisen m et het ministerie om tot een vergelijk
te komen. Oud-m inister Hans Hillen zei na een eerder dossier vol gem aakte fouten:
„Ik denk dat er veel m eer incidenten zijn die de krant nooit halen.”
Angela Wessels: „Onlangs ben ik begonnen met rolstoeloefening. Het doet pijn als je
merkt dat je voor andere m ensen niet m eer bestaat, dat degene die je voortduwt
voortaan aanspreekpunt is. ’Waar had ik nú medisch gestaan, als mijn ziekte zeven
jaar eerder was onderkend?’ Dat vraag ik me af. Defensie moet kleur bekennen.”
Deel op FB
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