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Een boekje voor jou

In deze bundel lees je herinneringen 
van medewerkers en vrijwilligers van 
Zorgcentra De Betuwe. Het zijn stuk voor 
stuk mooie, persoonlijke en indringende 
verhalen over een periode die we niet snel 
zullen vergeten: de eerste coronaperiode 
van 2020. 

Op 12 maart 2020 ging Nederland 
‘op slot’: iedereen werd opgeroepen 
om thuis te werken en sociale 
contacten te vermijden. Een week 
later sloten de deuren van verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Wat er daarna achter 
onze deuren gebeurde? Een aantal 
medewerkers en vrijwilligers schetsen in 
dit boekje een beeld hiervan. 
 

Voorwoord
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De boel 
ontsmetten 
en direct naar 
huis om te 
douchen.
 Johanna van Ingen
 Medewerker huishouding bij Lingewaarde
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 Johanna van Ingen was zo bang om
 het virus mee naar huis te nemen. 

Ik weet het nog goed. Eind februari kwamen de verhalen over corona. De een was 
laconiek, de ander op zijn hoede. Mijn gevoel zei dat we moesten uitkijken, dat het 
niet zomaar een gewone griep zou zijn. En toen ging het snel. De eerste bewoner 
met corona bij Lingewaarde. De afdeling ging hermetisch op slot. Zorgverleners in 
marsmannetjespakken. Het was allemaal zo onrealistisch en onwerkelijk.

Huishouding
Ook in de huishouding kwam je er niet onderuit om ingepakt appartementen schoon te 
maken van bewoners met mogelijke en vastgestelde coronabesmettingen. Dat was best 
pittig. Eerst begon je met de ‘schone’ appartementen, daarna de verdachte appartementen 
en als laatste de besmette appartementen. Daarna de boel ontsmetten en direct naar huis 
om te douchen.

Petje af
Collega’s waren ziek en we werkten met flexers. Jonge meiden die op school weinig 
konden doen of al klaar waren omdat hun examenjaar raar verliep. Zij werden alleen op 
onze locatie ingezet. Voor deze meiden neem ik mijn petje af; zij hebben hard gewerkt.

Privé
Deze periode was voor mij zowel op het werk als privé zwaar. Het liet me nauwelijks meer 
los. Ik was er helemaal klaar mee. Heb op het werk weleens gehuild. Gelukkig kon ik altijd 
wel bij iemand terecht. Ik was bang om het virus mee naar huis te nemen. 

Bang
Mijn beide ouders zijn op leeftijd. Ik ging niet bij ze op visite, veel te bang om ze ziek 
te maken. Mijn zoon is schoonverklaard na een strijd tegen kanker, maar ik was zo 
ontzettend bang voor dit nieuwe en onbekende virus. Dat je iets mee naar huis neemt en 
anderen ook ziek maakt... 

Weer open
Op 15 juni 2020 is Lingewaarde weer open gegaan. We werken nog steeds met 
mondkapjes en handschoenen en we letten extra goed op de hygiëne. Ik vind het moeilijk 
om te merken dat sommige mensen het allemaal niet zo nauw meer nemen. 

Mijn wens
Ik hoop dat dit virus snel de wereld uit is en dat we er wat van geleerd hebben. Er zijn 
zoveel mensen overleden, zoveel gezinnen hebben verdriet. Ik hoop ook dat er meer 
geld komt voor de zorg en voor alles om de zorg heen: de huishouding, de keuken, de 
vrijwilligers. Iedereen is belangrijk!

Dit is mijn verhaal. 
Liefs Johanna
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 Sommige dingen gaan nooit meer van je netvlies. 

‘Het was maart. Na de persconferentie van premier Rutte sloten ook de deuren van locatie 
Elim. Voor hoelang? Niemand die dit wist. Te lang, denk ik nu. Op vrijdag nam onze 
organisatie in mijn ogen een goede beslissing. Er zou een overbruggingsdag zijn; we 
gingen niet meteen dicht, maar familie en wij kregen een dag extra om dingen te regelen. 

Die dag heb ik gewerkt en wat was dat druk! Heel veel telefoontjes: “Hoe moet het met de 
was, met de verjaardagen, met… ” ja, noem het maar op. Ik had het antwoord ook niet. 
Met tranen in mijn ogen moest ik een echtgenoot vertellen dat hij niet meer kon komen. 
En een paar dagen later was daar onze eerste bewoner met corona.

Ik heb veel gezien, soms teveel. Dingen die nooit meer van m’n netvlies gaan. Cliënten 
die de strijd helaas niet gewonnen hebben. Ook wonderen gezien: cliënten die er weer 
bovenop kwamen. Regelmatig reed ik na een nacht werken terug naar huis met tranen in 
mijn ogen. Als nachtteam liepen we door Elim en hebben in korte tijd 14 cliënten verloren. 
Soms cliënten die stierven terwijl de familie er niet bij was, simpelweg omdat ze niet 
durfden of omdat ze zelf risico liepen.

Mooie momenten waren er ook. De ondernemers in ons dorp, de dorpsgenoten en 
familie: iedereen dacht aan ons. Elke dag kregen we iets: bloemen, taart, ontbijtjes, een 
hartenactie. Hoogwerkers brachten familie op hoogte naar hun geliefde. Een kletskar waar 
familie in kon en even dichtbij hun geliefde in Elim kon zijn. Er gebeurde zoveel.

Toen kwam de dag dat we eindelijk coronavrij waren. We hebben het klein gevierd, op 
gepaste wijze, want wij vergeten de bewoners niet die deze strijd niet hebben gewonnen. 
Pas hebben we een kleine herdenkingsdienst gehad met familie. Alles op gepaste afstand. 
Wat was het fijn om de familie te zien en om samen te delen. Want ook wij hebben 
verdriet: het verlies van onze bewoners, het gemis van de families en vrijwilligers.

We gaan deze zwarte bladzijde in het boek een plaatsje geven. Ondanks alles heb ik nog 
steeds #demooistebaanvandewereld.’

Iedereen dacht 
aan ons. Elke dag 

kregen we iets.
Yvonne de Pan

Verzorgende IG bij Elim
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Die dag kwam 
ook de eerste 
positieve coronatest 
binnen bij een van 
onze bewoners.
 Nicolien Jacobs
 Arts
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 Arts Nicolien Jacobs over de lastige keuzes  
 in het coördinatieteam coronavirus. 

‘16 maart 2020. Ik was op vakantie in Florida. Er was één coronageval gemeld in 
Nederland. We konden nog net terugvliegen naar Nederland. 

Twee weken daarvoor begonnen we ons op het werk zorgen te maken. Wanneer gaan we 
testen? Het was belangrijk om binnen de organisatie een team op te zetten dat zich kon 
richten op alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dus werd het coördinatieteam 
coronavirus geformeerd. De zondag nadat ik terugkwam van vakantie, hadden we weer 
een overleg. Die dag kwam ook de eerste positieve coronatest binnen bij een van onze 
bewoners. Dat was heftig. Vanaf dat moment draaide het team, net als heel de organisatie 
overigens, op volle toeren. 

Elke middag overleg
Al tijdens mijn vakantie draaiden de kwaliteitsverpleegkundigen en adviseur kwaliteit 
overuren om protocollen op te stellen. Hierin gaven zij handen en voeten aan de omgang 
met het coronavirus. Dat was voor iedereen een heftige periode. We werden niet alleen 
geleefd door alle nieuwe ontwikkelingen, het gewone werk ging natuurlijk ook door. We 
bedachten dat er vanuit het artsenteam steeds twee afgevaardigden zouden aansluiten bij 
het coördinatieteam. Dat waren mijn collega Marianne Krijgsman en ik. Om en om waren 
we bij de overleggen aanwezig. Eerst fysiek, later via Teams. We overlegden dagelijks aan 
het einde van de middag. We bespraken de nieuwste ontwikkelingen vanuit de overheid, 
het RIVM, de GGD, maar ook de informatie vanuit Verenso, de Vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde. 

Tekort aan testen
In deze tijd was er vooral angst dat er een tekort zou ontstaan aan beschermende 
middelen, zoals testen, mondmaskers, schorten en handschoenen. Ons medisch 
secretariaat heeft zich enorm ingezet om zoveel mogelijk testen te bemachtigen, dat was 
een soort lobby. We mochten alleen testen wanneer dat strikt noodzakelijk was. Er was 
maximaal één test per afdeling. We probeerden te herkennen of er bij een cliënt sprake 
kon zijn van corona. We moesten afgaan op onze klinische blik. En dat was lastig, want er 
was nog weinig bekend over het virus.

Hoe kan dit?
Als één bewoner positief was getest, dan moesten we andere bewoners van een woning of 
afdeling met klachten beschouwen als ‘verondersteld positief ’. Terwijl we dat natuurlijk 
helemaal niet zeker wisten. Als ik daarop terugkijk, denk ik: Hoe is dit mogelijk? Ik vond 
dat enorm zwaar voor de persoon die het betrof, maar ook voor de familie en de zorg. 
De zorg moest namelijk gewoon doorwerken, dat kon niet anders op dat moment. Er is 
al geen overvloed aan mensen. Een collega met (milde) coronaklachten kon niet zomaar 
thuisblijven. 
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Geen ziekenhuis
Wanneer een cliënt positief getest was en ernstig ziek, kon deze persoon meestal niet 
naar het ziekenhuis. Dat heeft te maken met onze kwetsbare groep mensen. Je moet je 
afvragen of iemand dit überhaupt nog aan kan. Al bieden wij soortgelijke zorg, wij konden 
de zorg zoals die geleverd wordt op de Intensive Care natuurlijk niet 100% nabootsen. 
Dan moet je aan de familie vertellen dat hun naaste ernstig ziek is, maar niet meer 
opgenomen kan worden in het ziekenhuis. Niet alleen omdat ze daar maar weinig kans 
maken, maar ook omdat ze daar niet altijd geaccepteerd worden. Er was immers weinig 
plek in ziekenhuizen. Dat zijn moeilijke gesprekken om te voeren. In de meeste gevallen 
begrepen familieleden gelukkig ook wel dat ziekenhuisopname ook een keerzijde heeft. In 
het ziekenhuis worden bijvoorbeeld geen familieleden toegelaten. Naast de medische kant 
is ook deze sociale kant uiteraard erg belangrijk voor onze doelgroep. 

Sluiting van huizen
Na de beginfase liep de besmettingsgraad zo ver op dat de overheid besloot dat 
onze bewoners beschermd moesten worden tegen de buitenwereld. Verpleeg- en 
verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten voor bezoekers. Op dat moment vonden we 
het een verstandige maatregel. Achteraf denk ik dat we dit een volgende keer niet meer 
op deze manier moeten doen. Natuurlijk moeten we mensen beschermen, maar het was 
enorm schrijnend dat we niemand meer toe mochten laten. 

Behandelaar
Niet alleen de familie werd buiten de deur gehouden, ook behandelaren mochten niet 
altijd meer binnenkomen. Alleen bij hoge nood kon een behandeling doorgaan. Ik voelde 
mij daar helemaal niet goed bij. Ik had er graag veel meer willen zijn voor collega’s in 
de zorg. Die nabijheid hebben veel behandelaren, net als ik, volgens mij gemist. Niet 
alle cliënten hebben er evenveel onder geleden; sommigen kwamen ook tot rust. Binnen 
sommige afdelingen en woningen ontstond een grote mate van saamhorigheid. Ook in 
onze vakgroep. Dat is een positief element van de crisis. 
 
Intensieve tijd voor iedereen 
Gelukkig heb ik deze periode niet ervaren als geheel uitputtend. Maar het was wel een 
heel intensieve tijd. Ik denk dat wat ik heb ervaren bij lange na niet zo erg was als wat 
de zorgteams hebben meegemaakt. Hoewel alle collega’s van onze organisatie het zwaar 
hebben gehad. Ook bijvoorbeeld de collega’s van communicatie; die moesten op ieder 
moment van de dag en van de week berichten versturen naar familie, medewerkers, 
vrijwilligers etc. Dat moest soms na het overleg in het weekend en in de avonduren. Daar 
neem ik mijn petje voor af!’
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Alleen bij 
hoge nood 

kon een 
behandeling 
doorgaan. Ik 

voelde mij 
daar helemaal 
niet goed bij.

 Nicolien Jacobs
 Arts
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 Een veelgestelde vraag aan Mark Polder:
 Waar zijn de mondkapjes?

‘De coronaperiode was een stressvolle periode. Niet alleen omdat het heel erg veel 
werk was voor mij en mijn collega’s van facilitair. Maar met name ook omdat ik me 
verantwoordelijk voelde voor de juiste bescherming van collega’s. Ik zocht naar wegen 
om aan beschermende middelen te komen. Dagelijks werden mondkapjes aangeboden 
via allerlei kanalen. Maar ik wilde zekerheid en geen Chinees avontuur. We moesten 
zorgvuldig met de materialen omgaan, want bestellingen en leveringen verliepen heel 
moeizaam. Ik herinner me de discussies met het regionaal verdeelpunt. Over aantallen en 
bestellingen die we maar niet kregen. Wat was dat frustrerend! 

We voelden ons als verpleeghuis ook regelmatig een ondergeschoven kindje. Er was 
volop aandacht voor beschermende middelen in ziekenhuizen, maar verpleeghuizen 
werden nergens genoemd. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om andere wegen te 
behandelen. We hebben gebruikgemaakt van zakelijke relaties. 

Volgens de richtlijnen hebben we onze voorraad altijd op orde gehad. Maar ik kan me 
goed voorstellen dat dat door collega’s in de zorg anders is ervaren. Het gezamenlijk 
overleg in het coördinatieteam was voor mij fijn. We hadden goede discussies en namen 
uiteindelijk over het algemeen goede besluiten. Het was een spannende tijd.’ 

Ik wilde 
zekerheid en 
geen Chinees 
avontuur.
 Mark Polder
 Adviseur facilitair
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 Bestuurder Ruth Maas 
 ‘Voor het eerst was ik eenzaam.’

Waarom went iets wat fijn is zo snel? Terwijl nare dingen nooit wennen? Ik ben een 
avondmens. Liefst kruip ik pas in bed als ik al een beetje begin te dommelen op de bank. 
Met als gevolg dat ik de wekker niet kan uitstaan. Dankjewel corona. Wekenlang heb ik 
geen wekker hoeven zetten! 

En als we toch bedankjes uitdelen… Ik denk dat ik ook voor de vogels in mijn tuin mag 
spreken. Zij kregen de hele coronaperiode elke dag voer. De mussen aan de voorkant 
van mijn huis. De mezen hingen met z’n allen aan de pindanetjes aan de keukendeur. Na 
verloop van tijd kwam daar ook elke dag de grote bonte specht.

Ja, daar heb ik van genoten in coronatijd. En eerlijk gezegd: ze hebben me er ook een 
beetje doorheen geholpen. Want de vogels waren op enig moment mijn belangrijkste 
gezelschap.

Menselijk contact
Want dat tekent voor mij de afgelopen maanden misschien nog wel het meest: ik voelde 
me voor het eerst in mijn leven eenzaam. Normaal gesproken ga ik ongeveer elke week 
wel een keer naar het theater of naar een concert. Dat viel in een keer weg. Normaal eet ik 
een paar keer per week met een vriend of vriendin. Ook dat viel weg. 

Nooit eerder heb ik zo lang zo weinig menselijk contact gehad. En dat wende niet. Op zich 
is het een mooie ervaring: een keer echt voelen hoe belangrijk het is om andere mensen in 
mijn leven te hebben. Maar leuk was het niet.

Collega’s
Daar komt bij dat ik sterk voelde dat ik tekort schoot. Op alle locaties werd met veel 
spanning gewerkt. Het coördinatieteam coronavirus draaide bijna 24 uur per dag. Iedereen 
moest alle zeilen bijzetten, in een tijd van grote onzekerheid. En dat alles met ook nog 
flinke gevolgen voor de privésituatie. En ik kon er niet zijn. 

Terwijl het meest passend en logisch zou zijn om de locaties te bezoeken en daar te horen 
en te zien wat er speelde. Maar dat ging helaas niet, omdat alleen de collega’s die zorgen 
voor onze cliënten op locaties mochten komen. Ik voelde daardoor een grote afstand tot 
mijn collega’s. Een grote afstand die ik niet meer herkende. Dat vond ik heel naar. 

Wat helpt
Alles bij elkaar werd het een situatie die ik niet gemakkelijk het hoofd kon bieden. De 
vogels hebben geholpen. En sporten: hoewel ik helemaal geen groot fan van sporten ben, 
hielp dat echt. Zeker twee keer per week videobelde ik met een vriendin uit Haarlem. Dan 
kon ik er de rest van de dag weer tegenaan. 

Beweging en natuur: dat zijn mijn hulptroepen geweest. Terugkijkend ben ik tevreden over 
de manier waarop ik het doorstaan heb. Maar ik hoop dat we zoiets niet nog een keer mee 
hoeven maken!
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Op alle locaties 
werd keihard 

gewerkt, maar 
ik kon er niet 

bij zijn. Dat was 
heel naar.

Ruth Maas
Bestuurder van Zorgcentra De Betuwe
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Van het 
zorgpersoneel 
hoorde ik hoe 
zwaar hun  
werk was.
 Bart Jan van der Kolk
 gepensioneerd fysiotherapeut
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  Bart Jan, gepensioneerd fysiotherapeut, ging in coronatijd 
opnieuw aan de slag bij Zorgcentra De Betuwe. 

Hoe zag jouw leven eruit toen corona uitbrak? 
‘Van de ene op de andere dag stond mijn leven thuis op z’n kop. Ik werk niet meer, dus het 
binnen blijven was niet zo’n punt. Al snel hadden we een routine ontwikkeld om  
’s ochtends vroeg samen de hond uit te laten. Zo kwamen we toch buiten en kregen we 
voldoende lichaamsbeweging. Maar er veranderde meer. Mijn rondjes op de racefiets 
reed ik alleen nog door de week, op ruime wegen, met als doel afstand houden en het 
besmettingsrisico verkleinen. Dus niet meer op zondag met mijn clubgenoten samen 
fietsen. En heel ingrijpend: niet meer naar mijn schoonmoeder van 87 en niet meer 
oppassen op onze kleinzoon in Amsterdam.’

Hoe kwam je terecht bij Zorgcentra De Betuwe?
‘Medio maart kreeg ik een brief van Zorgcentra De Betuwe. Of ik kon helpen. Dat wilde 
ik wel. Half april ben ik weer aan het werk gegaan, amper een jaar na mijn pensionering. 
Ik ging aan de slag als koerier voor het coronamagazijn en voor de coronatesten. Ik moest 
de materialen vanuit het coronamagazijn in Maurik afleveren op de verschillende locaties. 
Zeker in het begin was de voorraad krap en werden materialen per stuk uitgeteld in plaats 
van per doos.’ 

Wat zal je niet snel vergeten?
‘Als ik bij de locaties kwam, mocht ik niet naar binnen. Ik moest de spullen neerleggen 
in de sluis. Het was schrijnend om te zien dat de locaties op slot waren en dat alleen 
verplegend personeel naar binnen mocht. Terwijl ik buiten stond te wachten tot ik een 
afgenomen coronatest naar het ziekenhuislab kon brengen, zag ik familie aankomen met 
tassen met schone was. Ze mochten niet naar binnen, de tassen werden in de sluis gezet.’

Wist je wat er binnen gebeurde?
‘Van het zorgpersoneel hoorde ik soms wel hoe zwaar en intensief hun werk was in die 
periode. Ze moesten zorg verlenen op een afstandelijke manier, in beschermende kleding. 
Hoe erg ze het vonden dat familie niet op bezoek mocht komen. Hoe moeilijk het is om 
dat uit te leggen aan bewoners met dementie. Zorgmedewerkers met wie ik te maken had, 
vond ik zelfstandig en adequaat in hun optreden en altijd oplossingsgericht.’

Pluspunt van corona?
‘Dat je nu bij de voordeur welkom wordt geheten. Dat vind ik positief. Er zit weer iemand 
bij de ingang van de locatie. Iemand die je ontvangt en je wil helpen met het doel van je 
komst. Ik hoop dat deze gastvrouw/-man in de toekomst blijft.’
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 Een nachtdienst om nooit te vergeten.

  Ardine Hendriksen, nachtmedewerker in Lingewaarde, voelt de 
spanning stijgen als in maart 2020 de eerste bewoners worden 
getest op corona. 

‘Alles werd anders toen het virus de verpleegunit van Lingewaarde bereikte. Een gesloten 
afdeling voor mensen met dementie. Hoe ga je deze mensen uitleggen dat ze op hun 
kamer moeten blijven als ze positief getest zijn? Dit is niet menselijk. 

Nadat in korte tijd diverse bewoners van onze afdeling besmet bleken te zijn, startten 
we met cohortverpleging. Cohortverpleging houdt in dat de bewoners niet in isolatie 
verpleegd worden, omdat de hele afdeling als besmet wordt beschouwd. De bewoners 
hielden zo de vrijheid om zich over de afdeling te bewegen en hoefden niet alleen op hun 
kamer te blijven. Op de kamer blijven, was ook praktisch onmogelijk voor mensen met 
dementie. Een moeilijke beslissing, want deze had ook gevolgen voor bewoners die niet 
besmet waren met corona. We accepteerden noodgedwongen dat de kans op besmetting 
bij medebewoners aanzienlijk zou zijn. Daarbij was de kans groot, dat zij al besmet waren, 
omdat ze als een huishouden samenwonen.

Niet lang daarna kregen meer mensen op de afdeling inderdaad klachten. In rap tempo 
kwamen de positieve testen binnen. Hoe gaan we dit ’s nachts in goede banen leiden? En 
hoe gaan wij hier zelf doorheen komen? Hoe houden wij elkaar in de gaten als collega’s? 

Twee nachtdiensten zal ik nooit vergeten. Ik zat bij de overdracht, samen met mijn 
collega’s. We hoorden dat drie bewoners ernstig ziek waren. Die nacht zijn er kort na 
elkaar twee bewoners overleden. Dat was zo heftig. 

Ik hoopte even op adem te kunnen komen. De volgende nachtdienst ben ik samen met 
mijn collega de eerste controleronde gaan lopen. We liepen een kamer binnen en troffen 
daar wederom een bewoner aan die net was overleden. Ik ben huilend naar een collega 
gelopen. Drie sterfgevallen binnen zo’n korte tijd! 

En wat is het dan fijn als je een arm om je heen krijgt van je collega. Dat je samen tot 
de conclusie komt dat we alles hebben gedaan wat in onze macht lag. En dat je achteraf 
van de familie hoort dat ze dankbaar zijn met de goede en warme zorg die hun vader of 
moeder heeft mogen ontvangen.

Ik heb de mooiste baan van de hele wereld.’ 
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Ik dacht bij 
mezelf: hoe 

gaan we hier 
doorheen 

komen?
 Ardine Hendriksen

Nachtmedewerker in Lingewaarde
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Het enige wat ik 
kon denken was: 
ik moet apart van 
mijn gezin blijven.
 Herma Kapaan
 Verpleegkundige verpleegunit Elim
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 Na zwangerschapsverlof weer aan het werk
 Verpleegkundige Herma krijgt zelf corona.

17 maart 2020 - Vandaag teruggekomen van mijn zwangerschapsverlof. Ik mag weer 
beginnen! Het is spannend. Je hoort overal over het coronavirus. Het nieuws gaat nergens 
anders meer over.

20 maart 2020 - We krijgen bericht dat de deuren op slot moeten voor bezoekers. Zo 
heftig om te delen met families. Veel familieleden zijn gekomen om afscheid te nemen. 
Want ja, hoelang gaat het duren? 

Een paar dagen later - De eerste bewoner wordt ziek. De test is negatief, ondanks de vele 
verschijnselen. Voor de zekerheid wordt deze bewoner geïsoleerd en beschermd verzorgd. 

4 april 2020 - Overdag heb ik nergens last van. Maar in de avond begin ik te rillen van de 
kou. Heb met angst in mijn hele lichaam mijn temperatuur opgenomen. En ja, ik heb 39.4°C 
koorts. Ik ben flink overstuur. Ik heb een gezin met een kindje van bijna 2 jaar en een 
baby van 4,5 maand oud. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik moet apart van mijn gezin blijven, 
dat is het enige wat ik denk. Vijf dagen lang lig ik alleen op een kamer. Ik voel me flink 
beroerd met koorts, verkoudheid en flinke hoofdpijn. En ik ben zo intens moe! Dat is niet 
te beschrijven. Ik zit te wachten tot de benauwdheid komt. Er is weinig bekend over het 
virus, ik hoor alleen de vervelendste berichten. Maar de benauwdheid komt niet, gelukkig.

15 april 2020 - Vandaag mag ik me laten testen. Ik moet zelf naar Nijmegen rijden. De 
test is geen pretje. De uitslag is helaas positief. Elke dag was ik bang dat ik misschien toch 
mijn gezin had besmet. Maar gelukkig is dat niet gebeurd.

Een maand later - In de groepsapp met het team hoor ik hoe moeilijk het is op de 
afdeling. Steeds meer zieke bewoners, steeds meer ziek personeel. Ik voel me schuldig dat 
ik er niet kan zijn in het heetst van de strijd. Een collega vraagt of ik wil werken en ik zeg 
ja, uit schuldgevoel. Dat had ik beter niet kunnen doen. Na één dag werken ben ik total 
loss. De moeheid heeft nog lang geduurd. 

Nog iets later - Zo bizar: zes kamers staan leeg omdat bewoners zijn overleden, de 
meesten aan het coronavirus. De afdeling is een cohortafdeling geworden. We lopen de 
hele dag in beschermende kleding. Dit is niet alleen zwaar, maar ook frustrerend. 

Eind mei 2020 - Eindelijk, de afdeling is coronavrij. We zijn zo blij. Er is taart. 

Zomer 2020 - Er is een herdenkingsdienst voor de families van de bewoners die in deze 
nare tijd zijn overleden. Wat een mooie en dierbare avond. Al het personeel en een aantal 
vrijwilligers zijn erbij. Zo kunnen we dit samen met familie een plek geven. 

September 2020 - Ik hoop nooit meer zo’n heftige tijd mee te maken. Maar ik ben trots op 
al mijn collega’s. Het zijn allemaal toppers van goud. Samen stonden en staan we sterk! 

23



 Stiekem samen een rondje lopen. 

  Christèle Bos is belevingsconsulent en verzorgende IG. Ze vertelt 
over de mooie en verdrietige momenten tijdens de heftige 
coronaperiode in het voorjaar van 2020. 

Meat Loaf
‘Ik zal niet snel vergeten hoe ik contact kreeg met een bewoner met Parkinson. Met hem 
contact maken lukte soms moeizaam. Op zijn kamer staat een platenspeler. Een van zijn 
favorieten is het nummer ‘Paradise by the Dashboard Light’ van Meat Loaf. In coronatijd 
hebben we het restaurant omgetoverd tot huiskamer. Er hangt een grote tv. Ik heb zijn 
favoriete nummer aangezet en je zag dat hij getriggerd werd en naar het scherm keek. Ik 
heb gevraagd of hij met mij wilde dansen. We hadden in het restaurant genoeg ruimte om 
samen te swingen met zijn rolstoel. Wat een lol hebben we gehad en wat een grote lach 
had deze bewoner op zijn gezicht. Geweldig!’

Geen eilandjes
‘En zo heb ik meer mooie herinneringen. Lekker buiten in het zonnetje zitten, genieten 
van mooie muziek, samen stiekem een rondje lopen op de parkeerplaats, een mooie plek 
maken om met elkaar te eten, uiteraard op anderhalve meter afstand. Het viel mij op dat 
al die eilandjes binnen de locatie in die tijd naar elkaar toegroeiden. Collega’s helpen 
elkaar nu eerder en denken meer met elkaar mee. Fijn dat dit kan!’

Rollercoaster
‘Naast de mooie momenten waren er ook verdrietige en zware momenten. Overleden 
bewoners die vanwege corona zo snel mogelijk naar het uitvaartcentrum werden 
overgebracht. Verdriet en angst bij bewoners en collega’s. Familie mocht niet meer komen, 
dit was erg moeilijk voor onze bewoners. En hoe vertel je aan medebewoners in deze 
al nare tijd dat een buurman of -vrouw er plots niet meer is? Het voelde als een grote 
emotionele rollercoaster.’ 

Lachen en huilen
‘In deze rare tijd heb ik pas echt ontdekt hoe belangrijk welzijn is voor onze bewoners. Een 
luisterend oor bieden, achterhalen wat hun interesses zijn, tijd met bewoners doorbrengen. 
Het zijn allemaal manieren om meer rust, begrip en veiligheid te creëren. Aandacht voor 
elkaar, daar gaat het uiteindelijk om. Samen lachen én samen huilen.’ 
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Collega’s 
helpen elkaar 
nu eerder en 
denken meer 
met elkaar mee.
 Christèle Bos
 Belevingsconsulent en verzorgende IG
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  10 herinneringen van een net gediplomeerde  
verpleegkundige, werkzaam als flexmedewerker. 

Kim Meijer kreeg maart 2020 haar diploma als verpleegkundige. Op de Verpleegunit van 
Lingewaarde kwam ze als flexmedewerker in een rollercoaster terecht. Hoe kijkt ze hierop 
terug? 

1. Weken lang ging ik alleen van huis naar werk en weer terug. Mijn lichaam had nergens 
anders zin in. Ik wilde ook niets anders. Ik was zo bang dat ik het coronavirus van mijn 
afdeling ergens mee naartoe zou nemen.

2. Ik heb dingen gedaan die ik nog nooit gedaan had. 

3. Voor sommige handelingen moest ik lang wachten voordat ik deze kon uitvoeren. Ik 
was wel geschoold hierin, maar had mijn bekwaamheid in de praktijk nog niet gehaald. 
Door corona ging de scholing hiervoor niet door. Uiteindelijk heb ik met de afdeling 
opleidingen afspraken op maat gemaakt.

4. Muziek is mijn uitlaatklep, maar die hobby kon ik niet meer uitoefenen. De repetities 
van mijn muziekvereniging gingen niet meer door. 

5. Zo lastig om mijn vriendinnen niet meer te zien. Zij werken ook in de zorg. We hadden 
op afstand steun aan elkaar, maar je wilt een arm om iemand heen kunnen slaan. En ook 
zelf die warme knuffel krijgen en horen dat het goedkomt. 

6. Toen een bewoner overleed, was ik voor eerst in mijn leven verantwoordelijk om 
alles daaromheen te regelen. De familie bellen. Het overlijden melden bij de arts. Al 
dagen ervoor was ik zenuwachtig. Ik was bang dat een bewoner tijdens mijn dienst zou 
overlijden. En dat gebeurde dus… Uiteindelijk heb ik gelukkig alles goed kunnen doen.

7. Ik heb vaak ’s avonds in bed gehuild. Je wilt zo graag alles voor mensen doen, vooral 
voor de bewoners die ziek zijn. En de bewoners die niet ziek zijn, begrepen slecht wat er 
aan de hand is. Ze willen constant weg, maar de deur zit dicht. Zusters in rare pakken. 
Corona is continu het gespreksonderwerp. 

8. Ik heb veel gewerkt in coronatijd. Ochtenden, avonden, nachten… het maakte mij niks 
uit. Ik was nodig, we moesten dit met elkaar doen. Toen de versoepelingen kwamen, vond 
ik het moeilijk om weer om te schakelen. Ik heb gewacht tot onze afdeling coronavrij was. 
Toen ben ik pas weer dingen gaan doen, zoals naar de repetitie van muziek gaan.

9. Ik ben halverwege van afdeling gewisseld vanwege personeelsproblemen. Dat vond ik 
het allermoeilijkst. Het voelde alsof ik mijn team in de steek liet. Ik ben flexer dus officieel 
geen onderdeel van een team, maar zo voelde het in deze periode wel. 

10. Terugkijkend ben ik in een mega warm bad gekomen in mijn team. Ze hebben mij 
gesteund en laten inzien dat ik een goede verpleegkundige ben. 
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Ik wilde zo 
graag alles 

voor de 
bewoners 

doen.
 Kim Meijer

Flexmedewerker bij Lingewaarde
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De 
jaarrekening 
moest 
gewoon op 
tijd bij de 
accountant 
liggen.
 Michiel Duijkers
 Controller
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 Controller Michiel Duijkers:
 Thuiswerken en tegelijk je kinderen lesgeven…

‘Geheel onverwachts overleed mijn vader, net voordat de eerste maatregelen werden 
afgekondigd. We hadden de kaarten al verstuurd, toen bleek dat we de begrafenis niet 
konden houden zoals hij en wij in gedachten hadden. Het werd een uitvaart in een veel 
kleinere setting. 

De week daarna gingen de scholen dicht. Ineens was ik thuis aan het werken met twee 
jonge kinderen om mij heen en met het verdriet om mijn vader. Mijn vrouw werkt in de 
zorg en was veel van huis. Ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de kinderen les 
te geven, zelf te werken en te zorgen voor mijn moeder. Het was emotioneel ingewikkeld. 
Door dit alles maakte ik lange dagen en had ik vaak het gevoel dat ik mijn kinderen 
tekortdeed.

Ik heb geen eigen werkplek thuis. Ik werkte in de woonkamer, terwijl de kinderen daar 
ook les hadden, huiswerk maakten en speelden. Erg onrustig dus. Pas als de kinderen in 
bed lagen, kon ik ongestoord werken. Want ja, mijn werk stopte niet ineens door corona 
natuurlijk. Een jaarrekening en kwartaalcijfers bijvoorbeeld moesten ook nu gewoon af 
en op tijd bij de accountant liggen. Dat lukte allemaal maar net. Mijn ‘werkdagen’ werden 
ineens veel langer. 

Om te ontspannen en tijd te besparen, ben ik naast het wielrennen gaan hardlopen. Even 
mijn hoofd leegmaken. Ik was blij toen de kinderen weer naar school waren. Er was 
weer rust. Maar heel gek, het voelde ook ineens leeg en eenzaam thuis. De kinderen naar 
school, mijn vrouw aan het werk, ver weg van collega’s. Gek hoe je dus ook aan dingen 
gaat wennen. 

De sociale contacten. De feestjes, vakanties, contacten met vrienden. Dat miste ik het 
meeste tijdens de coronaperiode. Maar als ik kijk hoe zwaar collega’s en bewoners het 
hebben gehad, dan voelt dit allemaal vrij nietig.

Ook lastig: collega’s vroegen mij of er budget was voor beschermingsmiddelen. Ja, wat 
kan ik zeggen? Nee is geen antwoord. Het moet er gewoon komen, ook al wisten we nog 
niet precies of de extra kosten gecompenseerd werden door de overheid. Dat merkte ik ook 
bij collega-controllers van andere zorgorganisaties. En ook het zorgkantoor gaf aan niet 
precies te weten hoe het financieel zou lopen, maar dat het waarschijnlijk wel goed zou 
komen... Dat gaf een gevoel van saamhorigheid. En daarmee kom ik op de andere kant 
van de coronacrisis. De saamhorigheid die je op veel plekken ziet ontstaan, ook binnen 
onze organisatie, vind ik echt een positief punt.’
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 Ik ben gaan nadenken over wat echt belangrijk is.

‘Wat was het raar in het begin. Corona, een nieuw woord, wat is dit? Een virusje? Een 
griepvirusje, zei mijn man. Niets om je druk om te maken. Ik besefte snel dat het wat meer was 
dan een griepvirusje. Maar dat het ons leven zo zou veranderen? 

Huiskamer
We moeten thuiswerken. De cliënten worden afgebeld. We spreken met de directe collega’s 
af dat we elkaar iedere morgen online spreken. We geven onze beschikbaarheid door om te 
ondersteunen in de zorg waar nodig. Er is onrust op een woning, ook omdat de bewoners niet 
meer op de gang mogen lopen. Ik ga iedere morgen helpen. In de huiskamer, ontbijt verzorgen, 
boodschappen opruimen en iedere dag een uurtje bewegen op muziek. Ik merk dat het belangrijk 
is dat er iemand vast in de huiskamer is als de zorgmedewerkers op de kamers bezig zijn. 

Beatrix
Het is wennen om mee te draaien in een woning op Beatrix. Er zijn vaste patronen waar je 
aan moet wennen. En je kan maar in één woning helpen. Maar de bewoners genieten van de 
extra aandacht. Er heerst een soort rust. Geen in- en uitloop van behandelaren en bezoek. De 
bewoners zien veel dezelfde gezichten en er wordt niet geklaagd dat ze geen familie mogen 
zien. De uitleg dat er een soort tbc heerst, is vaak afdoende.

Verhuizen
Thuis staat een verhuizing gepland, eind maart. Hoe gaan we dat doen? Komen de vrienden 
nog helpen? Het gaat goed. Op een stralende zonnige dag zijn we met hulp van vrienden en de 
kinderen verhuisd. In de vakantie daarna genieten we van de rust en ruimte. We zien nauwelijks 
iemand, alleen de kinderen. Zij genieten ook van deze nieuwe plek en komen vaker dan ooit! 
Quarantaine is geen straf in onze nieuwe huis. Dat besef ik maar al te goed. 

Besmetting
Op het werk is er het besef: we hebben elkaar hard nodig, we zetten onze schouders eronder. 
Deze klus gaan we samen aan. We laten ons er niet onder krijgen door dit virus. Maar dan 
komen er besmettingen. Waar komt het vandaan? Personeel of bewoners die naar buiten zijn 
gegaan? Waren we niet genoeg beschermd? We zullen het nooit weten. 

Beeldbellen met Ruth
Vanaf het begin heeft de ondernemingsraad online contact met elkaar gehad. Zo wisten we 
vanuit verschillende locaties hoe het ging en waar de vragen zaten bij de medewerkers. Er was 
begrijpelijk veel onrust en ook angst hoe het allemaal zou gaan. Vooral over de beschermende 
middelen, waarvan werd gedacht dat die niet voldoende op voorraad waren. Ook omdat dit 
vaak in het nieuws was. We hebben collega’s gebeld en geprobeerd uitleg te geven of hen 
doorverwezen naar het coördinatieteam. Ook was het fijn om via beeldbellen regelmatig contact 
te hebben met bestuurder Ruth. Met haar spraken we regelmatig over hoe het ging.

Belangrijk
We zijn nu een half jaar verder. Ik heb veel geleerd en dat doe ik nog steeds. Als je dingen mist die 
anders zo vanzelfsprekend zijn, sta je meer stil bij wat je echt belangrijk vindt. Voor mij is dat: het 
goede contact en de extra aandacht die je aan de mensen kan geven. Daar doe ik het voor!’ 
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We laten ons 
er niet onder 
krijgen door  

dit virus.
 Rian van Vucht

Geriatriefysiotherapeut en voorzitter van de ondernemingsraad
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Kun je wilsbekwame 
bewoners opsluiten 
zonder dat dit 
wettelijk is geregeld?
 Henk Kompagne
 Lid van de cliëntenraad van Kulenburg 
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 Zoektocht van een portier in Kulenburg.

Het zat Henk Kompagne, portier van Kulenburg, niet lekker toen hij bewoners moest 
verbieden om de straat op te gaan. Is er een wet waardoor wilsbekwame bewoners mogen 
worden opgesloten? Henk, voormalig advocaat, dook de wetboeken in. En deed een 
belangrijke ontdekking. 

‘Als vrijwillig portier van Kulenburg voerde ik het bezoekverbod uit. Dat klinkt 
zwaarwichtig, maar dat viel mee. Het bezoekverbod staat namelijk in de noodverordening. 
Maar ik voerde nog een verbod uit. Bewoners mochten wel de afgesloten tuin in, maar 
niet de straat op. Dat klinkt zwaarwichtig en dat was het ook. Verschillende malen trof 
ik bewoners aan die de straat op wilden. De opsluiting, gevangenhouding, verplichte 
quarantaine, hoe je het ook wilt noemen, stond in geen enkele noodverordening.

Zoektocht
In welke wet was deze verplichte quarantaine, zonder instemming van de bewoners, 
beschreven? Als voormalig advocaat werd ik nieuwsgierig. Een zoektocht volgde. Zou het 
werkelijk waar zijn dat wilsbekwame bewoners van verpleeghuizen werden opgesloten 
zonder deugdelijke regelgeving? Inmiddels weet ik het antwoord: ja. Ik citeer met hun 
toestemming de reacties van enkele hoogleraren. 

Met voeten getreden
‘Dank voor uw belangrijke toevoeging en werk. Ik ben het geheel met uw benadering eens. 
In de medische zin van een behandelovereenkomst is isolatie een intensieve, invasieve 
behandeling waarvoor geïnformeerde toestemming noodzakelijk is (WGBO). Dat wordt met 
voeten getreden. Of vanuit een ander juridisch kader zoals u dat goed betoogt. Dus we moeten 
snel terug naar (of waarschijnlijker deze tijd gebruiken voor het verbeteren van) respect voor 
autonomie, ook van kwetsbare medemensen. Ik wens u graag veel succes met uw missie die ik 
graag onderschrijf.’ (prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert)

Klopt
‘Je hebt gelijk, ook mijns inziens is die legitimatie er niet. Minister De Jonge heeft dat met 
zoveel woorden ook toegeven. Verpleeghuisdirecties waar we in het kader van onze hulp voor 
een redelijker bezoekregeling mee spraken, dachten dat eigenlijk ook. Zolang niemand er 
echter mee naar de rechter gaat …’ (prof. dr. I. Helsloot).

Kamerbrief
Inmiddels staat in de ministeriële kamerbrief van 16 juli 2020: ‘Algemeen uitgangspunt is 
dat we vrijheden van mensen niet langer en sterker beperken dan noodzakelijk. Belangrijk 
om te benadrukken is dat ook in geval bezoek onverhoopt moet worden beperkt het 
ouderen vrij staat om de instelling te verlaten.’

Cliëntenraad
Veroordeel ik de gang van zaken in Kulenburg? Nee, zeker niet. Ik ben ook lid van 
de cliëntenraad van Kulenburg. We hebben ons als cliëntenraad terughoudend en 
ondersteunend opgesteld. We vonden dat de aanpak doeltreffend was. Moet het de 
volgende keer anders? Ja, laat de bewoners zelf meebeslissen. Dat is een oordeel met de 
kennis van nu. Maar wie wist het in maart beter? 
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  Urselien de Ridder, assistent vakgroep fysiotherapie, kreeg  
steeds meer stressklachten tijdens de coronaperiode.

Waar is mijn verhaal begonnen? 
‘Was dat jaren geleden toen ik op tv een wetenschapper een scenario hoorde schetsen van 
een toekomstige pandemie? De vraag was niet of die ooit uit zou breken. Dat was zeker. 
Ik herinner me dat het een onbehaaglijk gevoel opriep. Vanaf de intelligente lockdown 
herinner ik me een gevoel van alertheid dat niet meer is verdwenen. Mijn werktas bleef, 
tegen mijn gewoonte in, in het zicht staan. Ik zorgde voor structuur. Op tijd opstaan, drie 
kwartier lopen en om half negen achter de laptop, op tijd lunchen.

Ik voelde me creatief
Vaak werd ik wakker met een idee in mijn hoofd wat ik op afstand kon gaan doen om 
contact met bewoners te houden. Hoe kunnen we beweging op afstand promoten? Daar 
genoot ik van. Het bracht creativiteit naar boven, ik had het gevoel zinnig bezig te zijn. 
Beweegkaarten en posters, beweegfilmpjes voor YouTube, een wekelijkse e-mail met tips 
aan cliënten van de beweeggroep uit de eerste lijn.

Ondertussen bleven de aanvragen voor hulpmiddelen binnenkomen. Hoe moesten de 
reparaties geregeld worden? Hoe moest het aanmeten van steunkousen gaan nu de 
leveranciers niet op de locaties mochten komen? Veel vragen kwamen op me af. Ik was 
nog steeds in mijn element.

Mijn alertheid begon op stress te lijken
Het bericht dat de Verpleegunit van Lingewaarde een cohortafdeling werd, hakte er in. 
Mijn alertheid begon steeds meer op stress te lijken. Ik kende alle bewoners van mijn 

Achteraf heb 
ik signalen van 
oplopende stress 
genegeerd.
 Urselien de Ridder
 Assistent vakgroep fysiotherapie
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wekelijkse beweeggroep. Omdat ik geen werkelijke beelden had van de situatie daar, 
maakte mijn brein zelf beelden. Ik voelde me daar verdrietig over. 

Na een paar weken kwam er de oproep om te gaan ondersteunen op een cohortafdeling. 
In mijn privésituatie zag ik op afstand wel vrienden en familie. Het was mooi weer en de 
tuinen van mijn buren stonden open voor kopjes koffie. Daar kwam subtiel verandering 
in toen ik naar de cohortafdeling ging. Enerzijds door mezelf in gang gezet, anderzijds 
merkte ik dat anderen voorzichtig met mij werden. Begrijpelijk natuurlijk, maar er was 
ook een licht gevoel van afwijzing.

De eerste dag op de cohortafdeling
De eerste dag op de cohortafdeling brak aan. Ik kreeg instructies over het dragen van 
beschermende kleding en mijn taken werden uitgelegd. De collega’s van het zorgteam 
waren aardig. Ik merkte al snel dat zij als team al heel wat mee hadden gemaakt. 
Een aantal kamers was afgesloten, daar bleken de bewoners te zijn overleden. Na 
hun overlijden werden de kamers door verhuizers leeggehaald. Familie mocht alleen 
naar binnen om de persoonlijke spullen op te halen. Andere kamers werden met grote 
voorzichtigheid betreden; daar lagen mensen die ernstig ziek waren. Ook waren er kamers 
met bewoners die aan het herstellen waren; dat was een opsteker. 

Het meest indrukwekkend vond ik de bewoners die nog niet ziek waren, maar wel bang 
waren dat te worden. Naast de angst was er ook verdriet en boosheid, omdat ze niet naar 
buiten konden en hun kinderen niet konden zien. Op zeker moment was er een vrouw 
die zelf een afspraak had gemaakt voor een spoedbehandeling bij de tandarts en ze had 
zelf een taxi besteld. Ze had zich er mooi voor aangekleed, maar het ging natuurlijk niet 
door. Gelukkig kwam er wel iemand van onze tandartsdienst hiervoor langs. Een andere 
bewoonster vroeg mij of ik haar naar buiten kon helpen als ze me wat geld gaf.

Mijn stress liep verder op
De eerste dagen zag en voelde ik vooral de angst en het verdriet, later werd het beeld 
genuanceerder. Het ongemak van het mondkapje in combinatie met een beslagen bril en 
daaroverheen een leesbril bleef. Waar ik normaal open contact met bewoners aanga, was 
ik nu voorzichtig en meer terughoudend. De bril en het mondkapje stonden daar ook nog 
eens tussenin.

En mijn stress liep op. Na de eerste dag moest ik op weg naar huis in de auto erg huilen. Ik 
sprak mezelf toe dat het weliswaar niet leuk was om zo te werken, maar wel noodzakelijk. 
Het was rond 4 en 5 mei en ik realiseerde me dat mijn vader als dwangarbeider in Duitsland 
het vast ook niet heel gezellig had gehad. Hoewel ik natuurlijk niet verplicht werd zoals hij, 
voelde ik toch een dwang in mijzelf omdat zorg nu eenmaal door moet gaan. 

Ik raakte gefrustreerd
Een week later mocht ik in de huiskamer aan enkele niet zieke bewoners een beweeglesje 
geven, heel gezellig met een drankje en muziek. De bewoners waren zichtbaar blij en 
ik ook! Ik merkte dat deze actie door een collega niet helemaal gewaardeerd werd. Dat 
vond ik lastig. Normaal gesproken zou ik hier het gesprek over aangaan om de angel 
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eruit te halen. Ik werd inwendig boos en raakte gefrustreerd en was niet tot normale 
communicatie in staat. Ik miste mijn werk zo erg en de ruimte en de vrijheid om te doen 
wat ik denk dat goed is. Achteraf was dat een belangrijk signaal. 

En toen kwamen de hartkloppingen
Tegen mijn gewoonte in begon ik slecht te slapen en uit het niets moest ik huilen. Gelukkig 
niet op de werkvloer, stel je voor met die twee brillen op! Uiteindelijk zat ik op een nacht 
beneden met hartkloppingen en ik beloofde mezelf dat ik zou gaan praten over stoppen. 
Op de cohortafdeling was het inmiddels rustiger geworden en er was voldoende bezetting, 
dat maakte de beslissing makkelijker. Collega’s van het team zijn overigens ook later heel 
erg lief geweest. Zij hebben hun waardering voor mijn hulp meerdere keren uitgesproken.

De volgende dag heb ik actie ondernomen en een week vakantie opgenomen. Gelukkig 
kon ik daarna, onder allerlei voorwaarden, samen met mijn collega de fysiotherapie 
weer opzetten. Dat was fijn, de stress verminderde maar verdween niet helemaal. Als 
een collega vroeg hoe de periode op de cohortafdeling geweest was, kon ik zomaar weer 
huilen. En ik voelde me moe. Mijn energie, waar ik altijd op kan vertrouwen, stond op een 
laag pitje. 

Dit heb ik ervan geleerd
Achteraf zie ik dat ik signalen van oplopende stress heb genegeerd. Ik heb de zwaarte 
van mijn taken teveel afgemeten aan die van anderen en ben nogal laat voor mezelf gaan 
zorgen. Ook heb ik gezien dat oud zeer zomaar gezellig een partijtje mee gaat blazen als 
de situatie daar aanleiding toegeeft. Dat is bagage die ik niet mag negeren.

Mijn les voor de toekomst? Ook in een noodsituatie moet en wil ik helpen en bijspringen. 
Maar niet boven mijn mogelijkheden: daar is helemaal niemand mee geholpen. En als die 
situatie dreigt, dan moet ik mijzelf niet vergeten: wat heb ik nodig om te kunnen doen wat 
er gedaan moet worden?’

Na de eerste dag 
moest ik op weg 

naar huis in de 
auto erg huilen.

 Urselien de Ridder
 Assistent vakgroep fysiotherapie
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 Eerst vrijwilliger nu medewerker…
  ‘De coronaperiode heeft mij ook iets goeds gebracht!’

‘Muziekconcerten in de tuin, een hoogwerker met familie, de glimlach van een 
zorgmedewerker voor een bewoner, een dans als je op de gangen van de afdeling loopt. 
Het zijn momenten die de band tussen mensen in Kulenburg versterkt hebben.’

In coronatijd begon Ciska als vrijwilliger bij de balie van Kulenburg. Ze vertelt: ‘De eerste 
twee maanden in Kulenburg moest alles via de sluisdeuren. Boodschappen, zorgartikelen, 
koffie, soms zelfs bewoners. Personeel moest via het trappenhuis. Op een andere etage 
mochten wij niet komen. Ik herinner me de vermoeide gezichten en familie aan de deur 
met vragen, veel bezorgde vragen.’

Meer rust
Later werkte ze op de derde etage, hier wonen mensen met dementie. ‘Ik draaide de 
huiskamerdienst en leerde de bewoners kennen. Alle bewoners van Kulenburg konden geen 
bezoek ontvangen. Sommigen spraken wel familie aan het hek buiten. Dit maakt dat bij elke 
activiteit de individuele aandacht erg belangrijk is. Wat mij ook opviel, is dat er meer rust 
was op de afdeling en minder prikkels. Geen bezoek leek de bewoners goed te doen. Voor 
deze bewoners met dementie bestond corona nauwelijks, al hadden ze wel soms vragen 
daarover.’

Fijne momenten
Door de gesprekken over vroeger zorgden de bewoners ervoor dat Ciska soms ook even aan 
iets anders kon denken dan aan corona. ‘Zeker met de creativiteit die sommige bewoners qua 
voorstellingen erbij hadden. Een bewoner zei een keer: ‘Ik probeer me voor te stellen hoe dat 
groene monster eruitziet dat naar ons aan het loeren is op dat bankje’. Ik bedoel maar. Hoe 
fijn is het als je het groene coronamonstertje weg kan jagen als je het zat bent?’

Nieuwe baan
Terugkijkend heeft de coronaperiode haar veel goeds gebracht. Ze begon als vrijwilliger, 
werd later flexmedewerker en is sinds september in Kulenburg gestart met de opleiding 
persoonlijk begeleider en activiteitenbegeleiding. ‘Ik ben trots op mijn collega’s en op al 
die lieve bewoners die zich hier doorheen hebben geknokt. Ik ben ook een beetje trots op 
mezelf. Ik heb onwijs veel zin in dit nieuwe avontuur.’
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Geen bezoek 
leek de bewoners 

goed te doen.
 Ciska Verkerk

Flexmedewerker en sinds september in Kulenburg gestart met  
de opleiding persoonlijk begeleider en activiteitenbegeleiding
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 Tijdens het schrijven van deze blog rolden de tranen over mijn wangen. 

‘Het is 2 maart 2020. Ik moet er nu echt aan geloven; mijn verlof zit erop en ik mag weer gaan 
werken. Ik geef mijn dochtertje een dikke kus. Loop naar de auto, loop nog een keer terug, snel 
nog een kus. Je weet hoe die nieuwe moeders zijn. Die eerste dag terug op het werk val ik met 
mijn neus in de boter. We vergaderen vijf uur lang over wat we moeten doen als het coronavirus 
bij ons komt. Heel even denken we nog ‘als het virus komt’, snel weten we dat het is ‘wanneer 
het virus komt’. Op dat moment besefte ik hoe ernstig deze pandemie was. 

 Wat ben ik blij dat we de ernst snel inzagen

Twee weken lang bereiden we ons voor. Maar hoe doe je dat bij een onbekend virus? We 
moesten het met weinig informatie doen, maar wat ben ik blij dat we snel de ernst inzagen 
en ons direct zijn gaan voorbereiden. Vanaf 16 maart start op iedere locatie een uitbraakteam 
op het moment dat er een eerste cliënt is besmet. Op de locatie waar ik werk maak ik daar 
onderdeel van uit. Een paar dagen later gaan de verpleeghuizen op slot. 

Die eerste maanden waren we 24/7 bereikbaar. Nee, geen rustige start na mijn verlof. 
Regelmatig voelde het alsof ik in een nachtmerrie beland was. Als ik ’s avonds thuiskwam, gaf 
ik mijn dochter borstvoeding en viel ik knock-out in slaap. Werken, voeden/kolven, slapen en 
repeat. Een schril contrast met de fijne kraamperiode die ik had gehad. 

 Iedere ochtend telde ik mijn zegeningen

Ik kneep mezelf in mijn handen dat ik nog zo onbezorgd had kunnen bevallen en kraambezoek 
had kunnen ontvangen. En zo telde ik iedere ochtend en avond mijn zegeningen. Ik heb een fijn 
huis met een tuin, een gezonde baby, een ontzettend lieve vrouw en ondanks dat het werk mij 
stress oplevert, hoef ik in deze crisis niet bang te zijn dat ik mijn baan verlies. Dat is dan weer 
het voordeel van de zorg.

Wat mij het meest bij is gebleven, is dat ik families moest bellen dat we cohortverpleging waren 
gestart op de woning van hun echtgenoot/moeder/zus. Die telefoontjes waren de moeilijkste van 
mijn leven. De reacties van familie waren hartverscheurend. Ik had alles willen doen om het beter 
en anders voor ze te kunnen maken. Maar de bittere waarheid was dat ik niets anders kon.

 De hele omgeving klom achter de naaimachine voor mondkapjes 

Was het één grote deprimerende periode? Het was zwaar, ja. Maar het werd afgewisseld door 
mooie momenten. Ik weet nog hoe we, zeker in het begin, overspoeld werden door initiatieven 
uit de buurt. Muziek, ijs, bloemen, tekeningen, kaartjes. Iedere dag werd ik gebeld door mensen 
die zich als vrijwilliger wilden inzetten. De hele omgeving klom achter de naaimachine om 
mondkapjes te naaien. En wat te denken van schermvisite? Ik heb gehuild toen het eerste 
bezoek kwam: een echtpaar op hoge leeftijd die na maanden hun dochter weer kon zien die bij 
ons woont.

Lieve collega’s, wat ben ik trots op jullie. Ik weet dat het zwaar was. Maar wat hebben jullie je 
goed staande gehouden. Ik weet dat er geen andere optie was, we moesten wel. En ik besef ook 
goed dat veel van jullie nu pas de vermoeidheid voelen van al die maanden. Dat ervaar ik ook. 
Blijf praten, blijf luisteren. Laten we ook nu, juist nu, naar elkaar blijven omkijken.’
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Regelmatig 
voelde het 
alsof ik in een 
nachtmerrie 
beland was.
 Suzan Kemperman – van Beurden
 Kwaliteitsverpleegkundige bij Beatrix
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