
Corona week 6 
 

Paracetamol en de beentjes omhoog helpen niet meer. Doodziek ben ik. Blaasontsteking, iets wat 
sinds mijn buikoperatie van acht jaar geleden bij mij hoort. Uit alle macht probeer ik het zelf te 
bestrijden want een verpleegkundige bij de huisarts, dat zie je niet vaak. We zijn te eigenwijs, denken 
het zelf wel te kunnen oplossen en brengen daarmee onszelf en soms iedereen die we lief hebben in 
groot gevaar. Bovendien ben ik opgevoed met het motto; niet klagen maar dragen en de huisarts is 
voor spoedgevallen. Dus veel drinken nu, een extra dosis vitamine C en cranberry capsules, dat zal 
die bacterie wel leren! 
 
Het is Paaszondag, ik lig te rillen op de bank. Koorts, denk ik maar ik heb geen goedwerkende 
thermometer in huis (foei). Ik had Sjoerd gister al op pad gestuurd maar probeer in deze corona-tijd 
maar ergens een thermometer op de kop te tikken. Het lukt hem om via een omweg 1 te 
bemachtigen. Net had ik het nog warm, nu ijskoud dus het zal wel wat meevallen denk ik nog. Tot 
mijn grote schrik zie ik 39,6 in het piepkleine beeldschermpje staan. Goed, 2 paracetamol er in en 
blijven drinken. Het is Pasen en ik ga nu niet een huisarts lastig vallen, morgen maar even afwachten. 
Sjoerd maakt een heerlijke paasbrunch, de kinderen zijn allemaal thuis en het is prachtig weer maar 
ik bedank en lig afwisselend in bed, op de bank of in bad. 
 
Na een ellendige nacht vol pijn, koorts en nachtmerries bel ik, zodra het 8 uur is de dokterswacht. 
Gelukkig is een telefoontje genoeg en mag Sjoerd antibiotica gaan halen. Nu komt het goed denk ik 
opgelucht. Ondertussen ben ik ook nog gaan overgeven en zie ik af en toe dingen die er niet zijn De 
koorts blijft gevaarlijk hoog, en laat mij hallucineren. Dinsdag moet ik weer werken maar koorts moet 
ik uiteraard melden dus ik bel mijn leidinggevende. Terwijl Sjoerd nog onderweg is met de antibiotica 
krijg ik van haar de opdracht me te laten testen op corona. Dat is protocol, werk je in de zorg en krijg 
je koorts dan moet je je laten testen. Weer terug naar Heerenveen dus en nog even geen antibiotica. 
 
Ik mag me telefonisch melden bij de spoedeisende hulp en moet in de auto blijven zitten. Ik heb het 
warm, koud, ben duizelig en misselijk. Na een minuut of vijf zie ik iemand met schort, mondkapje, 
spatbril, handschoenen  en muts naar buiten komen. Ze herkent me en zwaait naar me maar ik zie 
door de vermomming niet wie het is. Dat het een vrouw is hoor ik pas aan haar stem wanneer ze 
dichterbij komt. Aan haar ogen zie ik dat ze vriendelijk glimlacht maar echt zien kan ik dat niet. Zo 
voelt dat dus voor onze patiënten, denk ik. Je voelt je doodziek en ook nog vies en gevaarlijk voor je 
omgeving. Je ziet alleen een paar geruststellende ogen en je hoort een vriendelijke stem maar de 
persoon houdt afstand en raakt je niet even troostend aan.  
 
De kweek zelf vind ik niet prettig. Dat wist ik want ik heb ‘m natuurlijk al een aantal keer zelf bij 
patiënten gedaan, en de reacties gezien. Het piepkleine staafje met borsteltje raakt mijn huig. Dit 
wekt meteen een kokhalsreflex op, bah. Daarna duwt ze voorzichtig het borsteltje achter in mijn 
neus en draait het een paar keer rond. Dit is niet alleen akelig meer maar ook echt pijnlijk. Snotterig 
keren we huiswaarts, ach dat kan er ook nog wel bij. 
 
Diezelfde avond krijg ik uitslag; geen corona. Opluchting maar wat is er dan met mij aan de hand? Na 
een avond en een nacht vol ellende meld ik mij de volgende ochtend vroeg dan toch maar bij de 
huisarts. De eigenwijze verpleegkundige heeft plaatsgemaakt voor een doodzieke Sjet. Dit kan ik zelf 
niet meer oplossen. De koorts blijft hoog, ik heb pijn en de antibiotica werk ik er al weer uit voordat 
het mijn maag bereikt heeft. Na wat onderzoekjes ontdekt ze een hoge hartslag en een gevaarlijk 
lage bloeddruk wat wijst op shock en uitdroging. Ik wordt meteen doorgestuurd naar de spoed 
eisende hulp. Alle onderzoeken die we op de CTU uitvoeren worden nu bij mij gedaan, inclusief een 
echo van de nieren. Ik maak het niet heel bewust mee. Ik moet worden opgenomen. Geen 
verpleegkundige meer maar patiënt. Vanaf nu ga ik zelf ervaren hoe het is om in het ziekenhuis te 
liggen in corona tijd. 


