
Corona week 5 
 

Ik ben niet fit en van nature gezegend met weinig geduld en dat maakt dat ik de volgende patiënt 
even niet kan uitstaan. 
 
De hele dag al heb ik buikpijn, vervelend. Gelukkig geen koorts en ook geen keel- of hoestklachten. 
Ziek melden is geen optie want ik heb nachtdienst. Ik neem wat paracetamol, druk ook een stripje in 
mijn tas en hoop op een rustige nacht. Misschien kan ik zelfs even gaan liggen, er zijn twee bedden 
beschikbaar voor de arts en een verpleegkundige. In het begin hebben we hier nog grapjes over 
gemaakt, een zuster en dokter op dezelfde kamer het lijkt wel Medisch Centrum West. 
 
De paracetamol werkt niet afdoende. Een pot troostthee staat voor me en ik heb de beentjes even 
gestrekt als de telefoon gaat. Met tegenzin neem ik op. Er is een mevrouw onderweg. Ze is 47 jaar, 
heeft sinds 2 weken pijn op de borst (een symptoom), geen koorts, geen hoestklachten. De huisarts 
weet het niet meer en stuurt haar door. Ze komt met eigen vervoer en zal er over 10 minuutjes zijn. 
Snel plassen, moed verzamelen en omkleden dan maar. 
 
Samen met de SEH verpleegkundige ga ik de triage doen. We zien een mevrouw op de rand van het 
bed zitten. Haar ogen staan paniekerig, haar haar onverzorgd en piekerig, haar lijf zo gespannen als 
een boog. We proberen haar gerust te stellen; ‘Rustig maar, u bent in goede handen, ga maar lekker 
liggen dan dekken wij u toe’. Ze weigert, ook goed. ‘U mag gerust uw mondkapje af doen, dat ademt 
prettiger, wij dragen er beide één dus zijn goed beschermd’. Ook dat weigert ze. Ze is er namelijk van 
overtuigt dat ze corona heeft. Haar vriendin in Rome heeft het ook en die heeft precies dezelfde 
symptomen. ‘Welke symptomen?’, denk ik, ik heb er nog maar één kunnen ontdekken en dat is pijn 
op de borst. Maar zo mag ik natuurlijk absoluut niet denken. 
 
Braaf voeren we alle onderzoeken uit. Ze maakt het ons niet makkelijk. Ze is onvriendelijk, 
wantrouwend en kortaf. Dit zien we vaker bij patiënten die extreem gespannen zijn en meestal 
kunnen we dat wel doorbreken. Maar deze dame wil maar één ding horen en dat is dat ze corona 
heeft en dat we haar moeten opnemen. Ze laat zich niet door ons geruststellen. Ze treft het ook niet 
met mij vannacht. Mijn buikpijn en ongeduld maakt van mij een kribbige, niet zo aardige 
verpleegkundige. 
 
Opgelucht verlaten we de kamer. Ze weet dat het nog ongeveer een uur gaat duren voordat alle 
uitslagen er zijn. Ze weet ook dat ze altijd mag bellen als er wat is. En daar maakt ze helaas dankbaar 
gebruik van. Gelukkig kunnen we vele vragen op afstand (in de sluis met de deur dicht) 
beantwoorden. Dit omdat er verder geen patiënten liggen maar anders zou het betekenen dat we 
ons bij iedere vraag weer zouden moeten omkleden. Mijn irritatiegrens is al lang bereikt maar ik 
besef me heel goed dat dit ook deels aan mij ligt. 
 
De uitslagen zijn allemaal goed (corona kweek een dag later ook) maar we zitten nog een beetje met 
haar pijn op de borst. Ik kleed me om en loop weer naar binnen om de uitslagen met haar te 
bespreken. Ze sputtert nog even tegen maar barst dan in huilen uit. Ik pak een kruk en laat haar 
praten. Ze is lerares Nederlands maar momenteel zonder werk en in deze corona tijd zijn de 
vooruitzichten op werk slecht. Ze is alleenstaande moeder met 2 puberdochters die er voor zorgen 
dat het ook thuis niet heel gezellig is. Een waterval aan ellende stort ze over me uit en ik luister. Na 
een minuut of 20 kalmeert ze en verteld opgelucht dat haar pijn op de borst al minder erg wordt.  
 
Ik adviseer haar psychische hulp te gaan zoeken en hoop ook dat ze dit gaat doen. Haar geestelijke 
toestand zorgt al voor lichamelijke klachten en dat is zorgelijk. Ze verlaat het ziekenhuis met zowaar 
een klein glimlachje. Ik gooi nog wat paracetamol naar binnen en gooi de beentjes weer omhoog. 
 


