
Corona week 3 
 
Ze is 93 jaar en van het type ‘niet klagen maar dragen’. Ze woont in een verzorgingstehuis en was al 
een poosje benauwd. Vanavond leek het te verergeren. De ambulance heeft haar opgehaald voor 
nader onderzoek en ondersteuning in het ziekenhuis.  De avonddienst heeft haar opgenomen en alle 
onderzoeken zijn uitgevoerd; hartfilmpje, longfoto, bloedonderzoek en de mond- en neuskweek 
(corona kweek). Uiteraard nemen we haar op en het wachten is op de verpleegkundigen van de 
afdeling waar ze voorlopig naar toe gaat. 
 
De avonddienst gaat naar huis en wij nemen het over. Ik stel voor haar kamer binnen te gaan. Ze ligt 
nog aan de bewaking en moet worden afgekoppeld voordat ze opgehaald wordt. In de sluis kleed ik 
me om, ik hoef er al niet eens meer bij na te denken. Weer nieuwe mondmaskers zie ik, deze sluiten 
goed af. Zo goed dat bij elke inademing het kapje bijna vacuüm zuigt, pfffff benauwd, hoop dat hij 
snel weer af mag. Ik denk aan de verpleegkundigen op de IC die soms 2 uur lang zo’n masker moeten 
dragen. En aan de foto’s van verpleegkundigen in China die striemen en blauwe pekken op hun 
gezicht hebben van de mondmaskers. 
 
Ik klop op de deur voordat ik haar kamer binnen ga. Haar dochter is bij haar ter ondersteuning maar 
zit op verplichte afstand in de hoek van de kamer. Ik stel mij voor zonder hen een hand te geven en 
pak een kruk. We hebben nog wel even tijd. 
 
Ze hapt naar adem vanonder haar zuurstofmasker maar begrijpt alle heisa om haar heen niet. Ja ze is 
benauwd maar dat is ze al een poosje en dat gaat altijd weer over. En koorts, ach dat heeft even tijd 
nodig. Een beetje duizelig is ze wel en die pijn op haar borst is lastig maar een nachtje goed slapen 
doet vast wonderen. Haar dochter en ik wisselen een blik van verstandhouding uit. “Herkenbaar”, 
zeg ik. Mijn heit, die eind januari is overleden, riep op zijn sterfbed nog dat het “poer best’ ging. 
 
Ze vertelt over haar leven. Haar man is overleden, al 10 jaar. Samen hadden ze een boerenbedrijf, 
net over de Tjonger. Vier kinderen hadden ze, ja eigenlijk vijf maar ‘ons Lieneke’ is maar 5 jaar 
geworden. Zo’n mooi en vrolijk meisje, een cadeautje na 3 boerenzoons. Op een dag plaste ze bloed 
en 2 weken later was ze dood, nierkanker. Een dikke traan rolt over haar wang. Ik schuif dichterbij en 
pak haar hand. Met handschoenen aan mag dat vind ik. We blijven een poosje zo zitten. Ze zakt terug 
in de kussens en sluit vermoeid haar ogen. 
 
Een klopje op de deur. Ze mag naar de afdeling. Ik heb haar en haar dochter voorbereid op het 
komend afscheid. Vanaf onze afdeling scheiden hun wegen, vreselijk vind ik dat. Ik trek me terug en 
laat ze afscheid van elkaar nemen. Met woorden want aanraken mag niet terwijl dit nu juist zo fijn 
zou zijn. En misschien komt er wel nooit weer een kans. We openen de deur, plaatsen een 
mondmasker over haar zuurstofmasker, leggen een schoon wit laken over haar heen en zwaaien haar 
uit. “Voorzichtig rijden straks hoor”; zegt ze nog tegen haar dochter die stiekem een traantje 
wegpinkt. 
 
Ik blijf achter op de kamer om op te ruimen en schoon te maken. Ik ben nu toch ‘vies’ en dat scheelt 
weer een schort en alles wat er bij hoort. Ik denk na over wat ik net gezien heb. Zou deze dappere, 
sterke dame ooit haar zo geliefde kinderen terug zien. Of was ik net getuige van het laatste afscheid. 
Hoe waardevol was het afscheid van mijn vader. We zijn tot zijn laatste zucht bij hem geweest en 
hebben hem nog kunnen aanraken, geruststellen en kussen Mijn spatbril beslaat, mijn mondkapje 
zorgt ervoor dat ik bijna geen lucht meer krijg. Even ga ik zitten om bij te komen en maak dan mijn 
werkzaamheden af. In de vieze sluis trek ik alles uit en desinfecteer ik mijn handen. Ik gooi een plens 
water in mijn gezicht, adem een paar keer diep in en uit en voeg me weer bij mijn collega’s; “Koffie 
Sjet”? “Graag, doe maar extra sterk”. 
 


