
Corona week 2 
 

Het is aardedonker, ik stap in mijn auto richting de Tjongerschans. De meiden slapen al, Sjoerd en ik 
hebben de honden nog even uitgelaten. Ik kus hem gedag voordat ik ga; “Slaap lekker”, “Werk-ze”. 
Mijn eerste nachtdienst op de Corona Triage Unit (CTU). 
 
Onderweg in de auto bedenk ik me dat het langer dan 20 jaar geleden is dat ik voor het laatst een 
nachtdienst heb gewerkt. Een nachtdienst was altijd bijzonder; donker, stil, bijna een beetje magisch. 
Het contact met de patiënt is anders, met je collega intiemer en werken terwijl bijna de rest van de 
wereld slaapt geeft een goed gevoel. 
 
De portier houdt me tegen en stelt me de vragen die hij in deze tijd aan iedereen moet stellen; “Wat 
kom je doen, geen hoestklachten, geen koorts, voel je je goed?” Ik mag door na een vriendelijke 
groet. Een kleine 10 minuten later, na een strenge omkleedprocedure, sta ik op onze, van de rest van 
het ziekenhuis afgesloten, CTU. Ik voel de onrust in mijn lijf. Wat gaat deze nacht brengen? 
 
De afdeling is leeg, de laatste patiënt is opgehaald door de een verpleegkundige van de afdeling waar 
corona-verdachte patiënten liggen. Wat corona betreft is het ziekenhuis nu opgedeeld in; 

• De CTU, hier komt iedereen binnen en wordt gescreend 

• Een afdeling waar corona verdachte patiënten liggen 

• Een afdeling waar bewezen corona patiënten liggen 

• De intensive-care afdeling waar corona patiënten beademd worden  

• En een afdeling waar bewezen corona patiënten liggen die nog net niet naar huis kunnen. 
 
Ik neem net een slok koffie, ik weet hoe lang ik nog wakker moet blijven, als de telefoon gaat. De 
ambulance is onderweg met een jongeman van 24 jaar oud. Net een aantal dagen thuis na een 
ziekenhuisopname vanwege een longontsteking, met daarbij een abces in 1 van zijn longen. Nu 
toenemend benauwd en misselijk. Hij heeft zelf 112 gebeld. Ik noteer de gegevens en vraag een 
verwachte aankomsttijd. Wat jong, denk ik, terwijl ik zijn gegevens in de computer zet. Ik was 
voorbereid op oude, reeds zwakke of zieke patiënten. 
 
De arts, mijn collega en ik kleden ons alvast om en gaan naar binnen. Mijn andere collega blijft 
“buiten” en vangt de patiënt op. Tot onze verbazing komt hij op eigen benen binnen. Hij loopt 
wankel en spreekt moeizaam en met dubbele tong. Duidelijk ziek maar het lijkt bijna alsof hij onder 
invloed is. De arts en de spoedeisende hulp verpleegkundige blijven professioneel maar hebben de 
situatie al ingeschat; een gebruiker. Zij hakken vaker met dit bijltje.  
 
Uiteraard voeren we de corona procedure uit, we willen niks over het hoofd zien. Een uurtje later zijn 
de meeste uitslagen bekend en lijkt het te gaan om een zieke jongeman die door alcohol- en 
drugsgebruik zijn eigen genezing tegenhoudt. Hij wordt streng toegesproken door de arts, krijgt 
nieuwe medicatie mee en mag weer naar huis. Zijn moeder heeft echter niet veel zin en haast om 
hem op te halen. 
 
De meningen over deze jongeman zijn verdeeld. Een aantal van ons vinden hem een waardeloze 
loser, zonde van onze tijd en geld. Ik denk aan mijn eigen zoon van 24. Hij studeert psychologie, heeft 
een lieve vriendin en leuke vrienden, woont op kamers en heeft een baantje in het MCL. Hij doet het 
goed, zoals wij ouders zo leuk kunnen zeggen. Ik heb medelijden met onze jonge patiënt. Waar is dit 
zo misgegaan denk ik. Hij blijft nog lang in mijn gedachten. 
 
De rest van de nacht blijft het stil. De arts gaat slapen en het lukt ons om wakker te blijven. Stilte 
voor de storm vrees ik en dit klopt weet ik een week later. Bloed zweet en tranen gaat het worden. 


