
 Corona week 7  
 
Mijn buurvrouw tettert aan één stuk door. De zuster had het gordijn tussen ons subtiel dichtgedaan 
toen Sjoerd afscheid nam, nadat ik op de kamer geïnstalleerd was. Maar ze heeft een kruk en 
daarmee was dat gordijn vanuit bed zo weer open. Ze komt oorspronkelijk uit Rotterdam, viel als een 
blok voor een stoere Friese man en woont al 70 jaar in Friesland. Ze is 93 jaar en afgelopen weekend 
uitgegleden in de douche. Nu ligt ze met een gebroken enkel, met daarin een aantal schroeven in het 
ziekenhuis. Ik laat haar tetteren, vind het ook allemaal wel erg zielig voor haar maar veel verder dan 
een zwak ja of nee kom ik niet. Gelukkig wordt ze opgehaald voor een röntgenfoto, rust. 
 
Ik schrik wakker uit een koortsdroom omdat er iemand tegen mijn bed tikt. “Zeg waarom lig jij hier 
trouwens, dat heb je nog helemaal niet verteld”, mijn buurvrouw is terug. Ik zucht en vertel kort dat 
ik het nog niet weet, dat ik heel heftig op een blaasontsteking reageer en dat er nog allemaal 
onderzoeken gaande zijn. “Och kind een blaasontsteking is zo weer over, dat heb ik zo vaak gehad, 
dat ze daar voor opnemen?” Ik probeer naar haar te glimlachen en sluit mijn ogen weer. Gelukkig is 
daar de zuster, mijn heldin, die er voor zorgt dat mijn buurvrouw even haar tetter houdt. Lief maar 
streng stuurt ze haar terug naar bed en sluit mijn gordijn. 
 
De rest van de dag is wazig. Regelmatig komt er iemand langs om mijn bloeddruk, hartslag en 
temperatuur op te meten, mijn infuus te vervangen of antibiotica aan te hangen, een pijnstiller te 
geven en te vragen hoe het gaat. Of ik wat wil eten of drinken. Ik kies voor appelmoes en denk aan 
heit. Op zijn sterfbed kon hij nog zo genieten van kleine lepeltjes karnemelk en appelmoes. 
“Heerlijk”, fluisterde hij dan, “zo lekker fris”. Mijn lichaam weigert alles en gooit elke hap er met 
dezelfde gang weer uit. Mijn infuus wordt hoger gezet en alle medicatie gaat nu via het infuus. Ik 
dreig te gaan uitdrogen. 
 
Diezelfde avond schrik ik op door tumult bij de buurvrouw. Ze praat luid en overstuur en is enorm 
boos. Ze moet verhuizen. Geriatrie, waar ze thuishoort, was tijdelijk een corona afdeling maar gaat 
weer open voor geriatrische patiënten. Inwendig juich ik. Enerzijds omdat ik graag de nacht wil 
doorbrengen zonder deze buurvrouw en anderzijds omdat dit dus een goed teken is en dat het 
aantal corona patiënten terug loopt. En toch vind ik het zielig als ze wordt weggereden. Ze zwaait 
naar me en wenst me beterschap.  
 
Ik kijk op de klok, het is middernacht. Mijn hoofd wil slapen maar mijn lijf is onrustig. Het voelt alsof 
er duizenden mieren doorheen lopen. Af en toe maken mijn benen en armen spastische bewegingen 
waar ik geen controle over heb. Mijn hart gaat tekeer en mijn ademhaling is snel. Mijn lijf is in 
gevecht. Ik probeer te ontspannen en niet in paniek te raken. Ademhalingsoefeningen ga ik doen, 
geleerd bij het hardlopen. Werkt niet. Even lezen misschien, werkt ook niet. Ik druk op de bel, ik heb 
hulp nodig. Gelukkig komt er snel iemand. Ze ziet mijn gevecht, belt de dienstdoende uroloog voor 
overleg en komt terug met een slaapmiddel. Dit moet helpen en dat doet het. Om 5 uur ’s ochtends 
schrik ik wakker uit een vaste slaap en vanaf dat moment knap ik op. 
 
Vier dagen later mag ik naar huis. Mijn blaasontsteking was uitgemond in een sepsis, in de 
volksmond bloedvergiftiging (de mieren in mijn lijf) genoemd. Een levensgevaarlijke aandoening 
waar 1 op de 4 aan sterft. Deze sepsis had ik te danken aan een heftige periode vanaf januari; 
dubbele longontsteking, de dood van mijn vader, de zorg voor mijn moeder, de spanningen rondom 
de CTU en het onregelmatig werken onder soms zware omstandigheden. Aan mijn goede conditie 
heb ik te danken dat ik niet op de IC terecht kwam of erger. 
 
Wat dit met je lijf doet ervaar ik als ik thuis ben. De week daarvoor liep ik met twee vingers in de 
neus 10km hard en nu haal ik amper de brievenbus. In 1 week tijd van sportief en fit naar zwak en 
doodmoe of zoals de uroloog zei toen ik met ontslag ging; “je hebt een flinke jas uitgedaan”. 


