
 
Zondag 15 maart 
De zon schijnt, ik ben onrustig dus werk ik in de tuin. Verstand op nul en wroeten in de modder helpt 
enorm tegen onrust. 
 
Al dagenlang ontvang ik mails en berichtjes vanuit het ziekenhuis. Onze behandelafdeling wordt een 
corona triage unit. Een spoedeisende hulp afdeling voor corona patiënten.  
 
Mijn telefoon piept weer en met het modder nog aan mijn handen open ik de mail. Er zijn bergen 
verzet de afgelopen dagen lees ik. In een weekend tijd is de corona triage unit (CTU) uit de grond 
gestampt. Wat het precies gaat betekenen voor ons gaan we een dag later horen. We worden voor 
dag en dauw verwacht voor een briefing. Het rooster is alvast bijgevoegd. Ik ontdek dat ons team is 
opgesplitst in behandelteam en corona team en ik hoor bij het tweede. 
 
Diezelfde avond onder het genot van een wijntje zeg ik tegen Sjoerd, mijn man dat het voelt alsof ik 
word uitgezonden naar een oorlogsgebied. Aan de ene kant maakt het me strijdlustig en geeft het 
een trots gevoel, ik kan tenminste helpen. Aan de andere kant maakt het me doodsbang, wat gaan 
we zien en kunnen we dit aan. Hij begrijpt het, hij werkt bij Defensie. Ik slaap onrustig. 
 
Maandag 16 maart 
Gespannen onderga ik de briefing. De CTU ziet er indrukwekkend uit. Ons werkrooster en taken ook. 
Ik ontdek dat de gevoelens van gister, strijdlustig maar bang ook bij mijn collegae bestaan. Er zijn 
veel vragen en onzekerheden. Wat betekent dit voor thuis, moeten we in quarantaine? Zijn we wel 
bevoegd en bekwaam? Het gevoel van samen de schouders eronder overheerst en zo duiken we het 
diepe in. Weer slaap ik onrustig. 
 
Dinsdag 17 maart 
Nog even koffie drinken bij mijn schoonouders (risicogroep). De rest van de dag zit ik bij mijn Mem. 
Zij heeft sinds de dood van Heit, eind januari, 24 uurs zorg van ons nodig. Mijn broer en zus gaan 
liefdevol mijn mantelzorguren overnemen want ook bij haar mag ik een poosje niet komen. 
Tussendoor verstuur ik mails en appjes naar de cliënten en sporters van mijn eigen bedrijfje LEF! 
gewichtscoaching&sport. Ik cancel alle sportlessen en consulten. Meer en meer komt het besef van 
de ernst van corona. Ik kan er wederom niet van slapen. 
 
Woensdag 18 maart 
Mijn eerste avonddienst op de CTU. De afgelopen dagen heb ik het protocol uit mijn hoofd geleerd 
dus ik ben er klaar voor. We werken met een team van 2 verpleegkundigen, een spoed eisende hulp 
verpleegkundige en een arts. We zitten aan ons eerste kopje koffie wanneer de eerste patiënt wordt 
aangekondigd. Ik, de arts en mijn collega van de spoed eisende hulp gaan ons alvast omkleden; 
schort, handschoenen, spatbril, haarnetje en mondkapje. Mijn andere collega blijft in het “schone 
gedeelte” en is runner. Zij brengt ons wat we nodig hebben en regelt de onderzoeken.  
 
De patiënt is jong en vitaal maar heeft koorts en is benauwd. Hij heeft de voor corona specifieke 
droge hoest. Is met zijn familie op vakantie in Spanje geweest. Een simpele optelsom van 1+1=2. Wat 
mij het meest raakt is zijn angst en dat ga ik diezelfde avond nog veel vaker zien. We stellen hem 
gerust, leggen hem aan de monitor, tappen bloed af, maken een longfoto en een hartfilmpje. Daarna 
volgt een keel- en neuskweek. Dan moeten we wachten op uitslagen en verlaten we de kamer nadat 
we al ons beschermend materiaal hebben uitgetrokken en weggegooid.  
 
Gedurende de avond ontvangen we nog 5 patiënten waaronder een kindje van 7. Daar had ik nog 
helemaal niet bij stilgestaan dat er ook kindjes kunnen komen. Het meisje is ziek en heeft pijn. Ze 
moet een mondkapje op, dat moet elke patiënt die bij ons binnenkomt. Wij kleden ons weer om en 



ineens besef ik me dat we haar alleen kunnen geruststellen met onze stem en onze ogen. Voor de 
rest zien wij er voor een kind natuurlijk erg angstaanjagend uit. Ook kunnen we haar niet 
geruststellen door haar aan te raken want dat mag zo min mogelijk en moeten we haar pijn doen 
met een infuus en bloed prikken. Wat heb ik een medelijden met dit meisje. Gelukkig heeft ze een 
stoere sterke papa bij wie ze op schoot mag zitten en die haar beschermd. 
 
Mijn dienst is om 23:15 uur afgelopen maar ik ben pas 2 uur ’s nachts thuis. Het laatste half uur ben 
ik ter geruststelling, compleet in beschermende kleding, naast een demente mevrouw gaan zitten. Ze 
was zo bang, had geen familie bij zich en begreep niet waarom ze zo alleen moest liggen en waarom 
wij er zo angstaanjagend uit zagen. Dit was aan haar ook niet uit te leggen dus heb ik haar lekker 
ingestopt, het licht maar een beetje gedimd en ben ik gaan praten totdat ze in slaap viel. 
 
Thuis neem ik, nadat ik aan alle hygiëne eisen heb voldaan (kleding meteen in de was, douchen, en 
alles wat ik heb aangeraakt voor het douchen ontsmetten) een goed glas wijn. Mijn eerste dienst. 
Wat een indrukken, wat een teamwork en wat een goed gevoel. We zijn voorbereid, kom maar op 
met die corona. Ik val als een blok in slaap. 
 
*de jongen mag naar huis met quarantaine regels 
*het meisje van 7 jaar wordt opgenomen maar is niet corona positief en mag weer snel naar huis 
*de oude vrouw wordt opgenomen, is ook corona negatief en na een week opgeknapt 
 

                     


