
Corona week 8 (de laatste) 
 

Ik herken hem amper meer, nu ik hem weken later terug zie. Hij kwam destijds doodziek binnen, de 
tweede week na de opening van de CTU. Testen waren bijna overbodig want hij voldeed aan alle 
symptomen; koorts, benauwd, een droge zeehondenhoest. Hij ging dan ook vanuit de CTU meteen 
door naar de intensive care waar hij nog even zijn familie mocht bellen voordat hij in slaap werd 
gebracht. Een nog jonge man van 61 met een goede conditie totdat hij corona kreeg. 
 
Zelf mag ik weer werken maar wel op de “gewone” afdeling en niet op de CTU. Mijn weerstand en 
conditie zijn nog zo laag dat ik eerst voor halve dagen sta ingepland. Mijn “gewone” afdeling is de 
behandel- en endoscopieafdeling. We doen veel maag- en darmonderzoeken maar ook kleine 
ingreepjes van andere specialismen met een roesje. Ook deze afdeling is volledig corona-proof 
ingericht volgens het anderhalve-meter-afstand protocol. Het is even wennen want de afgelopen 
weken heb ik als een soort mol geleefd. Zowel op de CTU als thuis en hier is weer iets meer vrijheid. 
 
Hij wordt binnengebracht in een groot bed, door twee verpleegkundigen van de afdeling. Hij komt 
voor een voedingssonde, kan niet meer eten. Ik had zijn naam al zien staan en herkend maar schrik 
van het hoopje mens wat ik in bed zie liggen. Hij kan niet praten, hooguit wat fluisteren. Zijn gezicht 
is asymmetrisch en lijkt op het gezicht van iemand die een hersenbloeding heeft gehad. Hij rochelt en 
is misselijk en als hij overgeeft zie ik dat zijn braaksel bestaat uit dik, bloederig slijm. Ik sluit hem aan 
op de apparatuur. Hij heeft niet de spierkracht zijn arm op te tillen voor de bloeddrukband. De band 
past twee keer om het magere armpje. Hij kan niet praten, niet meer eten, nauwelijks bewegen, is 
voortdurend misselijk en nog steeds erg kortademig. En de wanhopige blik in zijn ogen vergeet ik 
nooit meer. Deze man heeft corona overleeft maar nog een vreselijk lange lijdensweg te gaan. 
 
Tijdens mijn koffiepauze tref ik mijn CTU collega. Zij heeft corona opgelopen op de CTU en is al 6 
weken thuis. Ze heeft net een CT scan gehad om een longembolie uit te sluiten. Wederom schrik ik 
van wat ik zie. Rechtop staan lukt haar niet vanwege de pijn in haar borstbeen. Ze snakt nog steeds 
naar adem en kan niet een volzin maken zonder 3 keer naar adem te hebben gehapt. Ook zij, jong en 
vitaal is nog lang niet hersteld. Dit is dus corona en niet een griep waarmee sommigen het soms 
vergelijken. Ik moet er van bijkomen wanneer ik thuis kom. 
 
Wat een bijzondere weken zijn het geweest de afgelopen 8 weken. Niemand kon voorspellen wat dit 
met ons ging doen. En nog steeds is het vervolg heel onzeker. We gaan weer een beetje over naar 
normaal, heel voorzichtig want het blijft een wankel evenwicht. Zuid Nederland is het zwaarst 
getroffen. De verhalen van de zorgmedewerkers daar raken me diep. Zij werkten 12-uurs diensten, 
hadden geen tijd om te eten of om naar het toilet te gaan. In China en Italië droegen de artsen en 
verpleegkundigen incontinentiemateriaal om toch door te kunnen werken. Daar hadden ze blauwe 
plekken van de mondmaskers en daar zijn vele collega’s bezweken, zowel psychisch als aan corona. 
Nu mogen ze bijkomen en hopen dat de gevreesde 2e golf uitblijft 
 
We worden beschouwd als helden, er is voor ons geapplaudisseerd, er zijn kunstwerken van en voor 
ons gemaakt. Het grappige is dat wij eigenlijk gewoon ons werk doen. Uiteraard onder zwaardere 
omstandigheden en sommigen van ons zijn daadwerkelijk ziek geworden. Niemand van mijn collega’s 
heeft overwogen niet te komen werken. Samen de schouders er onder en gaan. Een trots gevoel! 
 
Ik zie opstandjes, groepjes die oproepen de anderhalve-meter samenleving te boycotten. De regering 
en het RIVM worden soms uitgekotst. Ik zie complottheorieën. Berichten op social-media met 
kwetsend en agressief taalgebruik. Het maakt me boos en verdrietig.  Er zullen foute beslissingen zijn 
gemaakt, ongetwijfeld maar dat weten we pas over een aantal jaar. Laten we elkaar tot die tijd 
respecteren en lief hebben en laten we hopen dat dit dus mijn laatste column is. Dan hoeven we dit 
nooit meer mee te maken. 


