
Feesten met Kerstmis?

‘Het kan echt niet – ook niet een beetje’
Wie om zich heen kijkt in 
Oegstgeest-in-lockdown ziet in 
verhouding met het voorjaar van 
dit jaar behoorlijk wat beweging 
in het dorp. Het lijkt erop alsof 
men een stuk laconieker is dan 
aan het begin van de corona-
pandemie. En dat terwijl het 
aantal besmettingen nog steeds 
toeneemt. Burgemeester Emile 
Jaensch drukte de inwoners van 
Oegstgeest via social media op het 
hart dat de ‘coronamoeheid’ er 
niet toe moet leiden dat dat men 
zelf geen verantwoordelijkheid 
neemt voor het naleven van de 
maatregelen. “Ons gedrag maakt 
het verschil”, benadrukt hij. Ook 
artsen, verpleegkundigen en 
andere zorgmedewerkers zien 
met lede ogen de nonchalance 
waarmee mensen met de regels 
omgaan. “Beseft men wel dat de 
rek uit de zorg is, en dat we geen 
blik verpleegkundigen kunnen 
opentrekken als de cijfers verder 
oplopen?”

Door Willemien Timmers

Oegstgeestenaren Philip Pieterse, 
zijn partner Monique Haverkort 
en Bastiaan Velzel zijn alle drie 
werkzaam als verpleegkundige op 
één van de intensivecareafdelingen 
van het LUMC, en leggen uit dat 
zij zich bij een toenemend aantal 
coronabesmettingen ernstig zorgen 
maken over de ontbrekende capaciteit 
van het zorgpersoneel, en het opnieuw 
op grote schaal ‘on hold’ zetten van de 
reguliere zorg. 

Personeelstekort
“Het nare is, dat er in de afgelopen 
jaren op alle niveaus van de zorg 
geknepen is, en we, ook door een 
relatief grote uitstroom, echt mensen 
tekort komen”, legt Pieterse, op 
ruime afstand aan zijn keukentafel, 
uit. “De druk op het zorgpersoneel 
was al groot, en is alleen maar groter 
geworden.” 
Hij laat op zijn mobiel een WhatsApp-
groep zien waarin aan de lopende 
band extra IC-verpleegkundigen 
voor openstaande diensten worden 
gevraagd. “Als je wilt, kun je als 
verpleegkundige 24 uur per dag 
werken, zeven dagen per week”, zegt 
ook Velzel. “Zoveel gaten vallen er.”
Philip Pieterse volgt al het nieuws op 
de voet. “Vanuit het Rijk krijgen de 
ziekenhuizen de opdracht om een 
bepaald aantal coronapatiënten op 
te nemen. Dan worden er sommetjes 
gemaakt waarvan je soms denkt: 
‘Hoe dan?’ Zoveel personeel is er niet 
zomaar beschikbaar.”
Tijdens de eerste golf meldden 
zich veel mensen aan om een 
helpende hand te bieden op de 
IC-afdelingen. “Veel collega’s van 
reguliere afdelingen kwamen ons na 
een korte opleiding ondersteunen. 
Dat was fijn, maar zij zijn, ook nu 
niet, vervangers van het reguliere 
personeel. Ze kunnen enkel faciliteren 
en ontlasten.”

Twee op één
Op tafel verschijnt een grote 
afbeelding van een IC-bed dat 

bijna niet te zien is door de grote 
hoeveelheid apparatuur die eraan 
bevestigd is. De drie Oegstgeestenaren 
leggen uit dat het in normale 
omstandigheden niet ongebruikelijk 
is dat één verpleegkundige één patiënt 
verzorgt. “Als er veel coronapatiënten 
naar het LUMC komen, moet één IC-
verpleegkundige voor twee patiënten 
zorgen”, vertelt Haverkort. “En dan 
heb je het over gediplomeerde 
verpleegkundigen, dus die moet je 
ook nog maar eens zien te vinden.”
Dat er bij de eerste golf gewichtig 
werd gedaan door bedrijven die de 
nodige apparatuur snel ontwikkelden 
en ter beschikking stelden, heeft het 
drietal enigszins bevreemd, omdat 
daarbij niet genoemd werd dat er bij 
de machine ook een professionele 
zorgverlener 24/7 aanwezig moet 
zijn om deze apparatuur te bewaken 
en zonodig bij te stellen. “Het is 
zeer intensief werk”, beklemtoont 
Velzel. “Even naar het toilet gaan 
is al bijna niet mogelijk omdat je 
collega dan op meer bedden tegelijk 
moet letten. Het is van belang dat je 
bijna blindelings kunt handelen als 
de apparaten van jouw patiënt een 
noodsituatie aangeven. Hoe vaker je 
moet schakelen tussen patiënten, hoe 
ingewikkelder, en hoe minder goed de 
zorg is die je kunt verlenen.”

Geen vuurwerk
“Begrijp ons niet verkeerd. We zijn 
allemaal bereid om extra te werken”, 
legt Pieterse uit. “Maar als mensen 
losjes met de regels omgaan, tóch 
met een groep bij elkaar gaan zitten 
met kerst en misschien ook nog gaan 
klooien met vuurwerk, realiseer je dan 
wel, dat als je iets overkomt, je wellicht 
met de ambulance naar Groningen 
gebracht moet worden.”

Afschalen reguliere zorg
Monique Haverkort maakt zich met 
name zorgen over het afschalen van 
de reguliere zorg. “We hebben het 
een maand of vier rustig gehad van 

de zomer. Nu wordt de druk weer 
opgevoerd, en is de kans groot dat 
bedden voor de gewone IC-patiënten 
moeten wijken voor COVID-gevallen. 
Dat betekent dat de behandeling 
van bijvoorbeeld kankerpatiënten 
uitgesteld moet worden, en dat 
mensen die wachten op een 
hartoperatie verder verzwakken 
waardoor het herstel straks 
moeizamer zou kunnen gaan.” Omdat 
coronapatiënten vaak behoorlijk ziek 
zijn, blijven ze ook veel langer dan 
reguliere patiënten op de IC. “Kom 
je na een hartoperatie op de IC, dan 
blijf je er vaak een dag of drie. Daar 
kan rekening mee worden gehouden, 
en dat kan ingepland worden. 
Coronapatiënten daarentegen komen 
onverwachts, en houden soms weken 
een bed bezet. Dan is er geen plek 
meer voor anderen.”

Zwaar
“Ik heb dit in de veertig jaar dat ik 
op de IC werk, nog nooit gezien”, 
zegt Pieterse enigszins aangeslagen. 
“Corona is een vals, gluiperig virus 
waarvoor iedereen in aanmerking 
komt. Als je het krijgt, krijg je het, 
en er is geen peil op te trekken wat 
het met je doet. Ook niet bij jonge, 
gezonde mensen.”
Waar tijdens de eerste golf patiënten 
veelal gesedeerd een alleen waren, 
waardoor contact vaak onmogelijk was, 
zien de drie verpleegkundigen nu vaker 
wakkere patiënten op de intensive care. 
“Dat maakt het werken zwaarder. Jong en 
oud kijkt je angstig aan met de vraag of ze 
het gaan redden. Dat doet wat met je”, legt 
Velzel uit. “Temeer omdat we te weinig tijd 
hebben voor een gesprek.”

Wat het werk ook zwaarder maakt is de 
kleding die de verpleegkundigen op de 
corona-afdeling moeten dragen. Pieterse: 
“Vergis je niet. Het is echt lastiger werken 
met zo’n pak aan en een skibril op.” 
Een ander belastend element in deze 
coronapandemie, geven de drie aan, 
is dat niemand week hoe lang het nog 
gaat duren. “De uitzichtloosheid is 
slopend. Vooral omdat we weten dat 
we eigenlijk met te weinig collega’s 
zijn om langdurig goed te blijven 
draaien. Daar komt bij dat er in deze 
tweede golf veel meer uitval is omdat 
mensen wachten op een testuitslag of 
in quarantaine zitten vanwege contact 
met een mogelijk besmet persoon. Dat 
voert de druk behoorlijk op. Snel testen 
van zorgpersoneel zou hierbij al heel 
behulpzaam zijn”, zet Pieterse uiteen.

Bezorgdheid
De feestdagen ziet het drietal met 
grote bezorgdheid tegemoet. “Blijf 
alsjeblieft thuis met kerst. Feesten kan 
echt niet, ook niet een beetje. Er hoeft 
maar één besmet familielid tussen 
zitten, en de pandemie gaat verder. 
Het risico is te groot. Door al die 
bewegingen vergroot je de druk op de 
zorg, en die druk is al ongekend hoog. 
Links en rechts vallen collega’s om”, 
benadrukt Velzel.
“Ik zie op onze afdeling een toename 
van het aantal coronapatiënten uit het 
hele land. De rek is er uit. Dit houden 
we niet nog zes maanden vol, en 
meer personeel hebben we niet. Als 
IC-verpleegkundige kun je geen drie 
patiënten tegelijk behandelen. Dus 
wees alsjeblieft niet eigenwijs, blijf 
thuis tijdens deze feestdagen en houd 
je aan de regels.”


