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PUCK EN MABEL
IN DE ZORG

Puck en Mabel van Lingen (25) 
Kinderverpleegkundigen in 
het Sophia Kinderziekenhuis 
in Rotterdam

“Van kleins af aan zorgen wij al 
voor kinderen. We hadden zelfs 
een soort oppascentrale! Met zijn 
tweeën acht adresjes. Daarnaast 
vonden we het ziekenhuis altijd al 
interessant”, zegt Puck. “Omdat 
je als tweeling niet op dezelfde 
afdeling mag werken – dit kan 
verwarrend zijn voor de kinderen 
maar ook voor de ouders – 
hebben wij allebei een eigen 
specialisatie. Puck werkt op het 
kinderthoraxcentrum en ik op 
kinderchirurgie”, vertelt Mabel. 
Puck: “Bij ons liggen kinderen met 
een hartafwijking of kinderen die 
een harttransplantatie krijgen 
en op kinderchirurgie heb je te 
maken met heelkunde, orthopedie 
en urologie. Deze kindjes liggen 
er vaak ook een lange tijd.” Mabel: 

“Ondanks de situaties proberen we 
er voor de kinderen wel altijd iets 
leuks van te maken. Het gevoel van 
ziek zijn is dan even weg.”



 VOORWOORD

Het moet anders

In de vorige uitgave van HET BLAD schreef ik over het door de  
World Health Organization (WHO) uitgeroepen Jaar van de ver-
pleegkundigen en verloskundigen. Op het moment van dat schrij-
ven, waren wij ons echter nog onvoldoende bewust van wat ons te 
wachten stond. Een foto van een verpleegkundige uit China was op 
het laatste moment opgenomen als steun aan onze collega’s die daar 
in de frontlinie stonden. 

Verpleegkundigen vormen, samen met verzorgenden en aanver-
wante zorgprofessionals, de spil van de gezondheidszorg. Dat is de 
afgelopen maanden meer dan eens duidelijk geworden. Er werd 
geklapt, de vlag ging uit en bekend en onbekend Nederland stak de 
loftrompet als het om onze collega’s in de zorg ging. Mooi natuurlijk, 
maar waarom nu pas? Al jarenlang staat deze beroepsgroep dag en 
nacht klaar om goede zorg te leveren. Tegen iedere stroom in kunnen 
we rekenen op onze verpleegkundigen en verzorgenden. Gelukkig 
wordt dit nu heel breed in de samenleving gezien. Daarbij wordt ook 
meteen heel pijnlijk duidelijk dat er de afgelopen jaren roofbouw 
is gepleegd op deze groep. Hoge werkdruk, weinig zeggenschap en 
salarissen waar het nodige over te zeggen valt, hebben gezorgd voor 
een slecht imago en daardoor grote personeeltekorten.

Toch hoor ik nu vrijwel geen enkele verpleegkundige en verzorgen-
de klagen. Nee, ze zetten allemaal een stap harder en staan er in de 
strijd tegen het virus. Als het virus straks zijn kracht heeft verloren 
en alles weer normaal is geworden, hoop ik dat we met elkaar ook 
onze lessen hieruit trekken. Want applaus en begrip is mooi maar 
daarvan kun je uiteindelijk geen boodschappen doen en een huis-
houden runnen. Na deze crisis zijn we niet zomaar klaar. Het zal 
nu echt anders moeten. Meer zeggenschap voor de beroepsgroep, 
minder werkdruk en een salaris dat in verhouding staat tot de taak 
die deze beroepsgroep heeft in de maatschappij. 

Michel van Erp
Hoofdredacteur 
m.vanerp@nu91.nl  
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Precies tweehonderd jaar geleden wordt 
op 12 mei 1820 Florence Nightingale 
geboren. Wie haar vandaag de dag alleen 
maar associeert met liefdadigheid en 
roeping, heeft het echter mis. Als tijdens 
de Krimoorlog de soldaten in grote getale 
overlijden, wordt namelijk haar hulp in-
geroepen. Samen met 38 andere vrouwen 
met zorgervaring, vertrekt ze naar het 
oorlogsgebied. Hier treft zij een complete 
chaos aan. De gewonden stromen binnen, 
de voorzieningen zijn slecht, er zijn te 
weinig artsen en verpleegkundigen en 
de hygiëne is ver beneden het niveau. Ze 
is dag en nacht bezig om te zorgen voor 
alle zieken. Langzamerhand weet zij een 
hospitaal op te zetten zodat de gewonden 
menswaardige zorg krijgen. Zij docu-
menteert alles en maakt dit inzichtelijk 
aan de hand van statistieken, kleuren en 
grafieken. Iets dat in die tijd erg vernieu-
wend was. Ze wordt niet voor niets gezien 
als de grondlegger van de moderne ver-
pleegkunde en weet het vak op de kaart 
te zetten. Meer dus dan alleen maar het 
volgen van een roeping. Het is de eerste 
aanzet tot het vak zoals wij dat vandaag 
de dag kennen. 

Tweehonderd jaar geleden werd Florence Nightingale geboren. 
Nog steeds staan we hierbij stil op 12 mei, de Dag van de Verpleging. 
Dit jaar vierden wij dat door de vlag uit te hangen voor de zorg. Daarnaast 
hebben wij, dankzij jullie input, dit pamflet met vijf veranderpunten voor 
een betere zorg opgesteld.

VAN 12 MEI 1820 ... 
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Florence Nightingale was ontzettend ge-
dreven om van de verpleging een volwaar-
dig vak te maken. Met succes, want haar 
stem werd gehoord en er werd naar haar 
geluisterd. Een goede basis voor de he-
dendaagse verpleegkunde zou je zeggen, 
maar toch lijkt er iets te zijn veranderd 
in die tweehonderd jaar. Natuurlijk is het 
vak steeds professioneler en volwaardiger 
geworden. Tenslotte zijn het de verpleeg-
kundigen en verzorgenden die al weken 
in de frontlinie staan, als het gaat om de 
strijd tegen het coronavirus. Een ding is 
daarbij opmerkelijk: de zorg wordt ein-
delijk gezien. Er wordt geapplaudisseerd, 
spandoeken worden opgehangen, vanuit 
het hele land worden initiatieven opgezet 
om de zorgmedewerkers te ontlasten en 
in de media bepalen zorgprofessionals de 
hoofdrol. Je zou dus denken dat hun stem 
wordt gehoord, maar daar wringt het. 

Het is fantastisch wat er nu in de samen-
leving gebeurt, maar is dat niet veel te 
laat? Zorgprofessionals vormden altijd 
al het fundament van deze samenleving, 
maar kregen hiervoor nooit de erkenning 
en waardering waar zij recht op hebben. 
Het is schrijnend om te zien dat hiervoor 
een crisis van ongekende omvang nodig is, 
om de verpleegkundigen en verzorgenden 
te waarderen. Daarbij: nú worden zij mas-
saal gezien en gesteund, maar wat gebeurt 
er na de crisis? Wordt er dan nog naar ze 
geluisterd?

Florence Nightingale bewees al dat zorgprofessionals onmisbaar 
zijn in de zorg, zeker in tijden van crisis. Dat is door de uitbraak 
van COVID-19 meer dan eens duidelijk geworden. Naar Florence 
werd geluisterd, omdat zij terugkoppelde wat zij zag vanaf de 
werkvloer. Helaas lijkt dat luisteren naar de zorgprofessionals 
tegenwoordig verloren te gaan door bureaucratie, protocollen en 
regelgeving die buiten de werkvloer worden bedacht. 

1. De zorgprofessional eist zijn stem op 
Geef verpleegkundigen en verzorgenden de ruimte om zelf te bepalen hoe zij 
de zorg moeten en willen leveren. Er moet naar hen geluisterd worden. De 
zorg wordt namelijk verleend op de werkvloer en niet daarboven. Zorgpro-
fessionals zijn prima in staat om zelf moeilijke vraagstukken aan te pakken 
of om problemen op te lossen. Te vaak wordt er over ze gesproken, in plaats 
van met ze. Er moet inspraak komen voor deze beroepsgroep op alle niveaus. 
Dat betekent dat op instellingsniveau de zeggenschap geformaliseerd moet 
worden. Wat de zorgprofessional op verpleegkundig niveau bepaalt, telt. Op 
landelijk niveau moet het zo zijn dat NU’91 als onafhankelijke beroepsor-
ganisatie en vertegenwoordiger van de beroepsgroep VWS adviseert op alle 
zaken waar het de verpleging en verzorging aangaat. 

Florence Nightingale genoot een grote populariteit en zij werd 
door veel mensen gewaardeerd. Iedereen in Engeland wist van 
haar bestaan en van haar werkzaamheden in de zorg. Ze zette het 
vak echt op de kaart. Hoewel het in die tijd gebruikelijk was dat 
vrouwen in de zorg geen of een minimaal salaris kregen, heeft 
Florence zich wel ingezet om bijvoorbeeld het salaris van de 
wijkverpleegster omhoog te laten gaan. 

2. Geef zorgprofessionals de waardering waar zij recht op hebben
Door de coronacrisis is duidelijk zichtbaar geworden wat het belang is van 
voldoende, goede verpleegkundigen en verzorgenden in onze maatschappij, 
maar daar hangt een prijskaartje aan. Als we dit afzetten tegen hoe onze 
samenleving is opgebouwd, kan het niet zo zijn dat Nederland zo met zijn 
verpleegkundigen en verzorgenden omgaat. Met regelmaat worden zij bloot-
gesteld aan factoren zoals agressie of een virus als COVID-19, waardoor hun 
eigen veiligheid en gezondheid in het geding komt. Daarbij moet niet vergeten 
worden onder wat voor druk gewerkt wordt – mede door de personeelstekor-
ten – en met wat voor mentale en fysieke belasting zij te maken hebben. Hier-
door is het doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd niet voor ieder-
een haalbaar. Daar moet iets tegenover staan. Daarnaast moeten sa larissen 
structureel verhoogd worden, zodat het passend is bij de zwaarte en risico’s 
van het beroep. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het opleidings-
niveau, maar ook naar kennis en kunde in de praktijk. Op korte termijn roept 
NU’91 op om de toezegging waar te maken van een bonus voor iedereen die in 
de frontlinie heeft gestaan. Dit moet een bedrag zijn dat belastingvrij wordt 
verstrekt.  ➽

... NAAR 12 MEI 2020

DE VERANDERPUNTEN:
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Nadat Florence Nightingale terugkeerde vanuit de Krimoorlog, kwam 
ze tot een bizarre ontdekking in die tijd. Uit nieuw onderzoek bleek 
namelijk dat duizenden soldaten in haar ziekenhuis waren overleden, 
omdat zij vanwege de gebrekkige hygiëne infecties opliepen waaraan 
zij uiteindelijk overleden. Het schuldgevoel vrat aan haar, waardoor ze 
PTSS ontwikkelde. Dit heeft haar de rest van haar leven achtervolgd.

3. Zorg voor goede mentale ondersteuning en nazorg 
Mentale ondersteuning is op dit moment harder nodig dan ooit, maar het 
geldt ook voor de toekomst. Er moet een fonds komen voor zorgprofessionals 
uit alle sectoren waarop zij aanspraak kunnen maken, als er sprake is van een 
beroepsziekte, PTSS of wanneer zorgprofessionals slachtoffer zijn geworden van 
agressie of geweld. Komt een zorgprofessional te overlijden aan de gevolgen van 
een dergelij ke oorzaak dan moeten nabestaanden een bruto jaarsalaris ontvangen. 
Naast bovengenoemde acties moet er veel meer aandacht komen voor mentale 
ondersteuning en nazorg van verpleegkundigen en verzorgenden. Voorkomen 
moet worden dat zij het vak de rug toekeren, omdat hiervoor onvoldoende aan-
dacht is. 

Florence Nightingale is het overgrote deel van haar leven bezig 
geweest met de vernieuwing van de verpleegkunde en om de kwaliteit 
van zorg steeds verder omhoog te schroeven. Ze deed onderzoek 
en ontwikkelde theorieën die veelal zelfs hebben geleid tot sociale 
hervormingen. Hierdoor leverde zij steeds een bijdrage aan de 
kwaliteit van zorg. 

4. Zorg voor een onafhankelijk kwaliteitsregister 
In samenspraak met de beroepsgroep wil NU’91 een onafhankelijk kwaliteitsre-
gister ontwikkelen, waarin accreditatie van scholingsprogramma’s en ontwikkel-
trajecten worden ondergebracht. Die samenspraak is van groot belang, omdat ver-
pleegkundigen en verzorgenden zelf heel goed weten wat nodig is om kwaliteit van 
zorg te kunnen blijven leveren. Bovendien is de onafhankelijkheid een absolute 
vereiste. Een kwaliteitsregister gaat over kwaliteit en dat moet per definitie on-
afhankelijk zijn. Je kunt niet meerdere belangen dienen als het gaat om kwaliteit 
van zorg, omdat het uiteindelijk draait om mensenlevens. 

Toen Florence Nightingale terugkeerde naar Engeland, richtte zij 
een verpleegstersschool op in Londen. Dit was een van de eerste 
opleidingen op dit gebied. Daarnaast schreef zij het eerste, moderne 
handboek voor de verpleging: Notes on Nursing. What it is and what it 
is not. Zelfontplooiing en scholing is voor Florence altijd belangrijk 
geweest. 

5. Regel voor iedere zorgprofessional een scholingscheque 
Iedere verpleegkundige en verzorgende moet zelf beslissen waarin hij of zij zich 
verder wil ontwikkelen. Dit kan zowel ontwikkeling zijn op werkgerelateerde 
vraagstukken, als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. NU’91 stelt hiervoor 
binnen een jaar kaders, in samenwerking met de werkgevers en opleidingen. Deze 
werkwijze omarmt het belang van opleiden en de doorontwikkeling van zorgpro-
fessionals. Juist door zelf keuzes te maken, zorgt dit voor een positief effect op het 
zelfvertrouwen en het werkplezier. Daarmee vergroot het de duurzame inzetbaar-
heid en ligt de regie daar waar het hoort: bij de zorgprofessional zelf. 

Dat is vandaag de dag bij verpleegkun-
digen en verzorgenden niet anders. 
Nooit laten zij hun patiënten in de 
steek. Dat betekent niet dat het werk 
gezien moet worden als een vorm 
van liefdadigheid. In de zorg werken 
professionals die heel goed weten waar 
het om draait. Geef hen het vak terug 
en zorg ervoor dat het weer een mooi, 
aantrekkelijk en gezond beroep wordt. 
Laat dit bepalen door de enige groep 
die dit kan: de beroepsgroep zelf. De 
genoemde zaken zijn niet vrijblijvend 
om tot een volwaardig beroep als ver-
zorgende of verpleegkundige te komen. 
NU’91 helpt om zorgprofessionals hun 
stem terug te geven. Wij hebben er ver-
trouwen in dat werkgevers en politiek 
inzien dat het nu echt anders moet. 

Er wordt gezegd dat 
Florence Nightingale 
twintig uur per dag 
werkte. Zij deed dit 
omdat zij haar werk 
met passie deed en 
omdat ze hart had 
voor de zorg. 

Florence Nightingale
12 mei 1820 - 13 augustus 1910
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Drie weken geleden werd ik gebeld 
door een actief lid dat zich 
ernstige zorgen maakte over de 

nieuwe manier van werken op de locatie. 
Hij werkt in de gehandicaptenzorg met 
jongeren. Door de dubbele diagnoses van 
de jongeren is het een groep waar extra 
voorzichtig mee om moet worden gegaan. 
Veranderingen in dagritme, bezetting en 
personeel zorgen voor veel extra prik-
kels. Dat kan zich dan uiten in agressief 
gedrag. Het kost veel tijd en energie om 
het vertrouwen van de jongeren te winnen 
en door de grote wisselingen is hij bang 
dat de geboekte ‘resultaten’ in een korte 
tijd teniet worden gedaan. Hij belt NU’91 
voor advies. 

Tijdens ons telefoongesprek vertelt hij mij 
dat er anders wordt geroosterd, pauzes 
niet genoten kunnen worden en er veel 
wisseling is van personeel. Die wisseling 
zit hem niet lekker. Dit komt omdat het 
veel mensen zijn van uitzendbureaus, die 
niet altijd getest (kunnen) worden en na 
verloop van tijd weer vertrekken. Juist het 
inwerken kost veel tijd en energie, maar 
met weinig resultaat. Het feit dat iedereen 
maar in en uit kan lopen, zorgt ook voor 
onrust. Zowel bij de cliënten als bij de me-
dewerkers. Gezien de ernst van het aantal 
signalen, besluit ik contact op te nemen 
met de raad van bestuur. 

 COLUMN

Hi lieve lezers,

Wat ziet de wereld er sinds een aantal weken anders uit. Wat eerst 
‘normaal’ was, is niet meer ‘normaal’ en hoe gek het ook klinkt, de 
hectiek begint – voor mij – langzaam te wennen. Vaak word ik door de 
raad van bestuur meegenomen in het ‘COVID-19-crisisplan’. Door deze 
nieuwe situatie zie je veel goede dingen ontstaan, maar regelmatig gaat 
er ook nog wat mis. Lees dit boeiende verhaal maar eens.

Marloes te Pas
studeerde Arbeids recht 
en werkt bij NU’91 als 
belangenbehartiger.

m.tepas@nu91.nl

MARLOES

De raad van bestuur schrikt van de signa-
len en gaat uitzoeken wat er speelt. Direct 
wordt gezegd dat er inderdaad op sommi-
ge locaties veel wisselingen zijn geweest. 
Dit doordat bepaalde collega’s tot de risi-
cogroep behoorden, niet elke locatie past 
bij de medewerker en er snel relatief veel 
zieken zijn. Desalniettemin moeten dit 
soort zaken vermeden worden. Een week 
later word ik gebeld met een positieve 
terugkoppeling: pauzes kunnen genoten 
worden en er zal beter gekeken worden 
naar de personele inzet. Dit stemt mij po-
sitief en daarom benader ik enkele dagen 
later ons lid. Ook hij ziet de verschillen en 
gaat positiever richting zijn werk.

Bovenstaande leert mij dat we op dit 
moment allemaal zoekende zijn en dat 
het daardoor va n groot belang is om te 
blijven praten met elkaar. Soms is dat las-
tig en voelt dat wellicht als zeuren, maar 
alleen door een open dialoog kun je nader 
tot elkaar komen. Indien nodig met wat 
extra hulp van NU’91.

Nou lieve lezers, houd je haaks! Ik heb 
bewondering voor jullie tomeloze inzet en 
uithoudingsvermogen. Maar let alsjeblieft 
ook op jezelf hè? 

Tot de volgende keer!  

Marloes te Pas
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Al wekenlang bepaalt COVID-19 het nieuws. In alle media komt dit 
onderwerp terug en nog nooit eerder was de zorgprofessional zo 
zichtbaar. Van de gehandicaptenzorg tot aan de psychiatrie: iedereen 
vecht tegen dezelfde onzichtbare vijand. In alle gevallen gebeurt dat 
gekleed in verhullende pakken met gezichtsbedekkende mondmaskers 
voor. Ineens is iedereen onherkenbaar, een vreemde gewaarwording 
voor de buitenwereld. Wie zijn de personen in de pakken? En wat zijn 
hun verhalen?

Door Iris van de Laar & Femke van der Palen | Foto’s Ton de Bruin & Astrid Bron
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“Op onze afdeling hebben we ‘gelukkig’ maar een bewoner met COVID-19 gehad. Zij is na weken in quarantaine 
te zijn geweest genezen. We hadden daarnaast enkele bewoners die werden verdacht, maar achteraf bleken zij het 
virus niet te hebben. In huis zijn twee corona-afdelingen gemaakt. De ene is gemaakt op de afdeling waar normaal 
gesproken dagbesteding zit. Daar verblijven nu ook patiënten van andere locaties. De andere corona-afdeling is 
normaal een afdeling voor langverblijf. Omdat daar bijna de hele afdeling was besmet, is hier door middel van een 
sluis een cohort van gemaakt. Verder is het in de gangen en in de tuin stil. Vrij onwerkelijk allemaal. Het blijft een 
rare gewaarwording als er weer een ambulance ons terrein oprijdt om een coronapatiënt te brengen. Ondanks die 
ene besmetting, heeft de hele situatie veel impact op ons en onze bewoners. Geestelijk ben je er meer mee bezig dan 
je in de gaten hebt, waardoor ik aan het einde van mijn dienst erg moe ben. Je ziet de emoties, bewoners kunnen 
niet naar buiten en krijgen geen bezoek. Nu zitten ze echt opgesloten. Ze vergeten steeds waarom ze binnen moeten 
blijven. Dat uit zich in onrust en verdriet. Iedere dag proberen we met families te skypen. Dat is soms een uitda-
ging, omdat ze niet goed weten hoe ze met een tablet om moeten gaan. Laatst zei iemand in tranen: “O, die zit ook 
al achter een raampje.” Dat is zielig om te zien. Ondanks alles maken we er met z’n allen het beste van. Binnen het 
team heerst een groot saamhorigheidsgevoel, samen kunnen wij dit aan. Er wordt goed voor ons en onze mensen 
gezorgd. Meerdere keren zijn er al bossen bloemen of lekkere dingen bezorgd. Toch hoop ik dat het snel achter de 
rug is, vooral voor onze bewoners.” 

Joyce Peeters 
is verzorgende-IG in 

een verpleeghuis van 
Vitalis WoonZorg Groep. 

Ze merkt dat vooral het 
aangepaste bezoekersbe-

leid veel impact heeft. 
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“De kliniek van Reinier van Arkel waar ik werk, is gevestigd in het gebouw van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Omdat de ziekenhuispsychiatrie een andere tak van 
sport is binnen de ggz, zijn we beter ingespeeld op het verplegen van patiënten in 
strikte isolatie. Toch heeft zo’n situatie invloed op je. Ik werk nu dertig jaar in de 
psychiatrie en ik ben nog nooit eerder zo onrustig geworden van iets. Ik was er 
continu mee bezig. Het feit dat ik twaalf uur per week in de or zit, draagt hieraan 
bij. In die rol krijg ik precies mee welke noodscenario’s er zijn voor als het hele-
maal mis gaat. Het is goed dat het bestuur zich hier zo op voorbereidt, maar van 
die draaiboeken word ik niet vrolijk. Daarbij is er veel onzekerheid. Er kwamen 
wel coronapatiënten, maar de voorspelde drukte bleef (gelukkig) uit. Voor de 
psychiatrische patiënten van Reinier van Arkel is door ons een speciale coro-
na-afdeling opgezet. Veel collega’s hadden zich voor deze afdeling al in een vroeg 
stadium aangemeld. Deze afdeling bleek gelukkig in april niet meer nodig te zijn, 
maar die collega’s waren daar al wel ingepland. Dat zorgde wederom voor onrust 
en verschuivingen in het rooster. Gaandeweg is er weer balans gekomen. In to-
taal zijn er op deze afdeling drie coronapatiënten geweest en meerdere patiënten 
met een verdenking. Een man ging zo snel achteruit dat de artsen en wij het er-
over eens waren dat hij eerst naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis moest. We waren 
bang dat hij het niet zou redden. Omdat het een interne verplaatsing betrof, kon 
hij snel worden overgebracht. Waar normaal de longafdeling was, was nu een co-
rona-afdeling gemaakt. Hier zag ik een heleboel jonge verpleegkundigen werken 
die heel routinematig bezig waren om zorg te verlenen. Zo professioneel, alsof ze 
dit al jaren deden. Dat was echt heel mooi om te zien.”      

Cor van Meijl
is verpleegkundige op 
de kliniek ziekenhuis-
psychiatrie van Reinier 
van Arkel (ggz). De draai-
boeken voor de zwartste 
scenario’s liggen klaar.
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“Binnen onze sector zijn we eigenlijk totaal niet op zoiets voorbereid. We zijn geen ziekenhuis en veel collega’s 
hebben geen medische achtergrond. Je staat ineens voor iets groots en onbekends. In het begin was het ontzettend 
heftig, alles stond op zijn kop. Er heerste veel onzekerheid en onrust en door de maatregelen moesten we onmoge-
lijke keuzes maken. Toch heb ik de knop omgezet. Je moet door en er zijn voor je cliënten. Een deel van de collega’s 
behoort zelf tot de risicogroep. Zij zijn andere randzaken, buiten de afdeling, gaan regelen. Omdat de dagbesteding 
werd gesloten, kwamen vanuit daar enkele collega’s in ons team. In een korte tijd hebben we een nieuw superteam 
gevormd. Zo bijzonder, we hebben er echt samen de schouders onder gezet. Het heeft veel invloed gehad op mijn 
werkplezier. Normaal denk je in mogelijkheden. Je kijkt naar wat het beste is voor de cliënt. Nu moesten we kijken 
hoe we de cliënt zo min mogelijk zouden beschadigen door alle maatregelen. Bij het volledig in quarantaine gaan, 
moesten we de deuren van de kamers sluiten. Dat doet mentaal veel met je. Ik vind het jammer dat er tijdens de 
persconferenties maar een keer over de gehandicaptenzorg is gesproken. Op veel plekken waren tekorten aan be-
schermende middelen. Het leek wel of de gehandicaptensector achter in de rij kon aansluiten. Er is veel gezegd over 
de kwetsbare ouderen, maar er zijn meer kwetsbare mensen. Juiste deze doelgroep heeft het moeilijk. Je kunt niet 
aan iedere cliënt goed uitleggen waarvoor de maatregelen nodig zijn. Toch kijk ik met heel veel trots terug op de 
afgelopen periode en ik verheug me op een enorme barbecue met z’n allen als dit achter de rug is!” 
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Luka Doppen
is persoonlijk begeleider 

bij Estinea. Vanwege 
het virus moesten de 

deuren sluiten. Dit had 
veel impact op haar en 

haar collega’s. 
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“Het ziekenhuis is compleet omgegooid en er zijn tijdelijk geen vaste teams 
meer. Per dienst kijk je waar en met wie je moet werken. Dat was in het begin 
gek en onwennig, maar omdat iedereen in die positie werd geplaatst en hetzelf-
de meemaakte, konden we het met elkaar goed opvangen. Dat is voor mij de 
positieve kant: het gevoel dat we dit echt samen deden. Door het omgooien van 
het ziekenhuis, kwam er veel ondersteuning bij. Het personeel van de poli’s werd 
bijvoorbeeld toegevoegd, dus we stonden met veel meer handen aan het bed. De 
werkdruk vond ik daardoor goed te behappen, maar mentaal vond ik het soms 
zwaar. De meeste mensen die binnenkwamen waren oud en hadden last van 
onderliggend lijden. Daarnaast zagen we ook jonge en relatief gezonde mensen. 
Vooral die laatste groep is mij het meeste bijgebleven.

In korte tijd zagen we mensen heel erg ziek worden. Het merendeel kon gelukkig 
na een tijd weer naar huis, maar sommigen overleden. Hele families werden in 
korte tijd verscheurd. Iemand komt binnen op de spoedeisende hulp en moet 
daar afscheid nemen. Er is veel angst, want iedereen ziet op tv van alles over co-
rona. Ik kom nu dichterbij een patiënt, omdat wij ook hun houvast zijn. Normaal 
voert iemand gesprekken met familie omdat ze angstig zijn, maar nu kunnen ze 
vaak bij niemand anders dan ons terecht. Mensen sterven vrij eenzaam. Op het 
moment dat iemand dreigt te overlijden, mogen er een of twee familieleden bij. 
Voor sommigen voelt dat als een onmogelijke keuze. Er zijn genoeg mensen die 
drie of vier kinderen hebben en nog een partner. Wie laat je dan komen? Dat zijn 
keuzes waarvan je verwachtte er nooit voor te staan. Gelukkig wordt er vanuit 
het ziekenhuis hulp aangeboden en zijn er mensen bij wie je je hart kunt luchten. 
Dat is fi jn, omdat personeel dit soms nodig heeft om alles te verwerken.” 

Cheyenne Savage  
werkt als verpleegkundige 
in een ziekenhuis in het 
Brabantse Uden. Lange 
tijd werd deze gemeente 
gezien als brandhaard 
van het virus.
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“Die beginperiode was enorm hectisch: een onbe-
kend virus betekent een nieuw beleid en elke dag 
andere richtlijnen. Ik was niet per se bang om zelf 
besmet te raken, maar je moest echt letterlijk én 
fi guurlijk een weg zien te vinden. Het coronateam 
bestond in het begin maar uit vier verpleeg-
kundigen, die routes reden van Dordrecht via 
Rotterdam naar Hendrik-Ido-Ambacht. Tot voor 
kort waren dit ook nog drie ochtend- en twee 
avondroutes per dag. Ik vond het vooral men-
taal heel erg zwaar. Je mag je tablet en telefoon 
bijvoorbeeld niet mee naar binnen nemen. Alles 
moet uit je hoofd. De metingen goed onthouden, 
want je kunt niets rapporteren. Dit kan pas weer 
nadat je zorg hebt verleend en terug in de auto 
zit. Aan het einde van de dag zat mijn hoofd echt 
overvol. Na een aantal weken komt er gelukkig 
routine in en nu merk je zelfs dat de rust terug-
keert. Ook de druk wordt minder door de hulp 
van specialistische verpleegkundigen zoals een 
long- en palliatief verpleegkundige die ons team 
versterken. De route die wij als coronateam rijden, 
kent alleen maar mensen die positief getest zijn of 
die verdacht worden van corona. Elke keer als je 
de route rijdt, zie je andere gezichten. Het is een 
bijzondere situatie. Je komt bij mensen thuis in 
je ‘maanmannetjespak’ en dat schept voor mijn 
gevoel een bepaalde afstand. Maar toch zijn men-
sen heel open. Zo bijzonder! Ik weet nog op mijn 
allereerste corona-dag, zo noem ik het maar, dat 
er een man was die ik twee weken had verzorgd. 
Ik kreeg achteraf van hem een whatsappberichtje 
waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak. Hij vond 
het zo fi jn dat wij ons hiervoor inzetten en dat 
wij onze eigen gezondheid op het spel zetten. Dit 
zijn wel de momenten dat je denkt: hier doe ik het 
voor. Hierom heb ik voor de coronaroute gekozen.” 
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Esmée Verschoor 
heeft als wijkverpleegkun-

dige normaal gesproken 
haar vaste route. Nu 

ziet ze elke dag nieuwe 
gezichten. De wisseling 

van cliënten is 
ontzettend hoog.  
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“Op het moment dat ik hoorde dat de eerste bewoner besmet was met COVID-19, 
dacht ik: nu komt het echt heel dichtbij. Dat was voor iedereen – ondanks de 
richtlijnen – erg wennen, want hoe ga je met zo’n situatie om? Vrij snel gingen we 
over op cohortverpleging. Op die manier konden we onszelf op een juiste manier 
beschermen en omdat dit over de gehele afdeling werd ingevoerd, waren we in 
staat om de andere bewoners te beschermen. Toen ik de eerste keer die bescher-
mende middelen aandeed, was ik best bang voor de reacties van de bewoners. 
Door hun dementie kunnen ze angstig of onrustig raken en is niet goed aan 
hen uit te leggen waarom we dit doen. Gelukkig merkte ik vrij snel dat ze goed 
reageren op onze stemmen. Daarnaast blijft oogcontact van groot belang. Voor 
sommigen blijft het lastig. Een bewoner vraagt regelmatig of de oorlog is uitge-
broken als hij ons in de pakken ziet. Angst speelt hierbij een grote rol en het lukt 
niet altijd om die weg te nemen. Het overlijden van de bewoners kwam echt bij 
mij binnen. Ik heb al wel vaker overlijdens meegemaakt, maar nog nooit zoveel 
in zo’n korte tijd. Daarbij vind ik de afstand tussen bewoners en familie lastig. 
We krijgen veel ‘raamvisite’, maar dat is natuurlijk toch minder persoonlijk 
dan het fysieke contact. Zeker in iemands laatste dagen. Er mag dan aangepast 
bezoek zijn, maar ook zij dragen die beschermende middelen. Naast zorgpro-
fessional, voel ik me daarom soms familielid. Dat is best dubbel af en toe. Toch 
ben ik er trots op hoe we het als team aanpakken. Dat er, ondanks alle zorgen en 
het verdriet, ook veel momenten zijn waarop we samen kunnen lachen en er met 
elkaar over kunnen praten.”

Chantal Scheepers
is laatstejaars student 
verpleegkunde. In het ver-
pleeghuis waar zij stage 
liep, raakten meerdere 
bewoners besmet 
met COVID-19. 
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“Het was voor mij wachten op het telefoontje dat de kraamvrouw ontsla-
gen werd uit het ziekenhuis. Ik zeg eerlijk: ik vond het heel eng. Dit was 
nog in de beginperiode. De media brachten het een na het andere angst-
aanjagende bericht naar buiten. Mijn familie vond dit ook echt heel span-
nend en vroeg zich zelfs af: ‘Kun je niet weigeren?’ Maar je werkt in de 
zorg dus je voelt al heel snel dat je niet kunt én wil weigeren. Als ik niet 
ga, wie gaat er dan wel? Dan moet een andere collega gaan. Dat maakte 
het lastig. Ik had ook echt het idee dat ik mensen in mijn omgeving – die 
niet weten hoe de zorg werkt – moest overtuigen dat kraamzorg heel erg 
belangrijk is. En misschien in deze tijd zelfs wel meer dan ooit. Normaal 
is strijken of stofzuigen ook belangrijk, maar nu ging het echt nog meer 
om de zorg en het contact in dat gezin. Normaal gesproken kom je ook 
overal. Dan loop je van de slaapkamer boven, naar de badkamer of de 
keuken beneden. Omdat je nu met besmettingsgevaar te maken hebt, 
werkte ik in blokken. Drie uur was ik boven om zorg te verlenen. Ging 
ik naar beneden dan moest ik in de gang door een sluis. Daar kon ik me 
omkleden en nieuwe beschermende middelen pakken. Ook het gezin 
moest mondkapjes dragen als ze met de baby wilden knuff elen. Niemand 
wist hoe lang dit nodig was. Er was begin april nog zo weinig bekend en 
niemand kon ons echt duidelijke richtlijnen geven. Maar de hele coro-
nasituatie maakte het ook wel weer bijzonder. Ik was de enige persoon 
van buitenaf die op dat moment daar binnen mocht zijn. De situatie is 
natuurlijk schrijnend omdat er geen bezoek mag komen, maar je voelt 
wel dat ze zich volledig aan jou overgeven.”

Manuela Blonk 
werkt als verzorgende in 

de kraamzorg. Zij heeft 
zorg verleend bij een gezin 
waarvan de kraamvrouw 

corona had. 
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NIEUWS

Coronadossier
Wij krijgen veel vragen over het coronavirus in 
relatie tot het werk. In het coronadossier vind je 
een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht 
jouw vraag dusdanig specifi ek zijn, neem dan 
contact op met het serviceloket. 

In het coronadossier vind je ook 
het laatste nieuws omtrent het 
virus. Wij zorgen dat jij op de 
hoogte blijft.  

nu91coronadossier.nl

Overleden
zorgprofessionals
Dagelijks brengt het RIVM cijfers naar buiten van 
personen die zijn overleden aan de gevolgen van 
COVID-19. Het benoemen van enkel de cijfers 
komt kil over. Achter die cijfers zitten namelijk 
de verhalen van de mensen die vaak nog volop 
in het leven stonden. Helaas konden zij de strijd 
tegen het virus niet winnen. Onlangs werd door 
het RIVM bekendgemaakt dat tot die overledenen 
ook negen zorgprofessionals horen. Negen men-
sen met allemaal hun eigen verhaal en een hart 
voor de zorg. NU’91 is hiervan geschrokken en 
betreurt dit. Voorzitter Stella Salden: “Natuurlijk 
wisten we uit andere landen dat er al zorgprofes-
sionals hierdoor waren overleden. Echter blijft het 
schokkend om dit nu ook in Nederland te horen. 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden en 
de collega’s van de overleden zorgprofessionals.”

12 mei 2020
Dag van de Verpleging
Ieder jaar wordt op 12 mei de Dag van de Verpleging gevierd. 
Een dag die in het teken staat van dank en waardering voor alle 
verpleegkundigen en verzorgenden over de hele wereld. Daar-
naast is dit jaar extra speciaal. Het is namelijk 200 jaar geleden 
dat Florence Nightingale het levenslicht zag. NU’91 vond dat dit 
jaar 12 mei, door zowel haar tweehonderdste geboortedag als 
door de huidige situatie, niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.  

Zorgprofessionals staan, zeker nu – met gevaar voor hun eigen 
gezondheid – in de frontlinie om anderen te helpen. NU’91 laat 
zien dat we ook nu aandacht hebben voor onze beroepsgroep. 
Waar we normaal gesproken op deze dag naar verschillende zor-
gorganisaties voor feestelijke bijeenkomsten en activiteiten gaan, 
hingen we dit jaar massaal de vlag uit. Daarnaast werden een 
speciale poster en kleurplaat gemaakt om deze dag niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan. Het initiatief werd ondersteund door 
diverse landelijke partijen en opgepakt door verschillende media. 
Maar dat vonden wij bij NU’91 niet voldoende.

Het wordt tijd dat er nu eens daadwerkelijk geluisterd wordt naar 
onze verpleegkundigen en verzorgenden en dat hun stem, net 
als die van Florence Nightingale, weer wordt gehoord. Om die 
reden heeft NU’91 een pamfl et met een vijftal veranderpunten 
opgesteld én opgestuurd naar de minister, politieke partijen en 
werkgevers. Het moet voor eens en voor altijd duidelijk worden 
dat zorgprofessionals de waardering moeten krijgen waar ze 
recht op hebben. 

Wij houden jullie op de hoogte.

www.trotsverbindtons.nl
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Momenteel bevinden we ons in een bijzonder hectische periode. Terwijl jul-
lie in de frontlinie staan, proberen wij er – daar waar het kan – voor jullie te 
zijn. De laatste tijd is er ontzettend veel gebeurd. Zichtbaar, maar ook achter 
de schermen. Meerdere malen hebben wij om jullie input gevraagd door 
middel van diverse enquêtes. Hierop werd massaal door jullie gereageerd. 
Dit heeft ontzettend geholpen om op te komen voor jullie belangen. 

Dit is niet onopgemerkt gebleven. Diverse media hebben dit opgepikt, waar-
door we verschillende keren op de radio, tv en in de kranten zijn geïnter-
viewd. Hierdoor konden wij nog duidelijker de stem van de verpleging laten 
horen. Nooit eerder was de zorg zo zichtbaar en hoorbaar als nu. En dat 
allemaal mede dankzij jullie input. 

Het is niet alleen gebleven bij zichtbaarheid in de media. Achter de schermen 
hebben we heel vaak overleg gehad met VWS en de politiek over diverse 
zaken. Dat stopt voorlopig nog niet. Met behulp van jullie input is NU’91 tot 
een ‘herstelplan’ voor de zorg gekomen. Tijdens deze crisis is namelijk nog 
maar eens goed zichtbaar geworden dat onze samenleving draait op goede 
verpleegkundigen en verzorgenden. 

Er is geapplaudisseerd, de vlag ging uit en er werden bloemen en lekkere 
dingen bezorgd. Ontzettend mooi om die waardering te zien. Maar wij vin-
den het tijd dat die waardering zich ook eens laat zien in meer zeggenschap 
voor verpleegkundigen en verzorgenden, een beter salaris en goede arbeids-
voorwaarden. Zodat werken in de zorg in de toekomst nog steeds gezond, 
aantrekkelijk en fi jn is. Wederom doen wij dit niet alleen. Samen met jullie, 
onze leden, vormen we een krachtige vereniging en kunnen we nog vaker 
onze stem laten horen. Zodat we zichtbaar en hoorbaar zijn. Samen staan we 
sterk.

Stella Salden
Voorzitter NU’91
s.salden@nu91.nl 

STELLA

Zorg wereldwijd
Niet alleen in Nederland stonden zorgpro-
fessionals in de frontlinie tegen COVID-19. 
Wereldwijd werd de strijd tegen het 
virus gevoerd. Veelal liep iedereen tegen 
dezelfde problematiek aan als hier. ICN, 
de internationale organisatie voor ver-
pleegkundigen waarbij NU’91 als enige 
Nederlandse vertegenwoordiger bij is aan-
gesloten, riep meerdere malen op dat de 
veiligheid in het geding dreigde te raken. 
Dit door het gebrek aan voldoende per-
soonlijke beschermende middelen. Overal 
ter wereld lijken deze middelen schaars. 
Daarnaast moet volgens de organisatie 
ook gekeken worden naar de mentale 
eff ecten die een dergelijke crisis heeft op 
zorgprofessionals. Veel verpleegkundigen 
zullen na deze uitbraak te maken kunnen 
hebben met psychische problemen als 
depressies en PTSS. ICN geeft aan dat 
hier veel meer aandacht voor moet komen. 
Maar niet alleen door COVID-19 kwam 
de veiligheid van verpleegkundigen in 
gevaar. In Kabul, Afghanistan werd de 
kraamafdeling gebombardeerd van een 
ziekenhuis. Hierbij overleden zwangere 
vrouwen, baby’s en enkele verpleegkun-
digen. ICN veroordeelt deze aanslag. 
Volgens ICN-voorzitter Annette Kennedy 
is het een ‘barbaarse vorm van criminali-
teit tegen de menselijkheid.’ Volgens haar 
zijn dergelijke aanslagen onacceptabel 
en moeten zorgverleners altijd veilig hun 
werk kunnen doen, zonder doelwit te zijn 
van een mogelijke aanslag. In de vorige 
editie van HET BLAD schreven we hier al 
een artikel over. 
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NIEUWS

Sporten in stijl
Ondanks dat de sportscholen gesloten zijn, wordt 
het sporten buiten en thuis massaal opgepakt. Maar 
als je dan even een klein rondje gaat rennen, dan 
wil je dat wel in stijl doen, toch? NU’91 ontwierp 
samen met WOW Sportswear dit mooie t-shirt, zodat 
meteen duidelijk wordt dat je in de zorg werkt óf dat 
je de zorg steunt. En wat helemaal mooi is: van elk 
verkocht shirt gaat vijf euro naar de productie van 
glossy FLOOR. Dit magazine, uitgegeven door NU’91, 
is speciaal voor alle verpleegkundigen en verzorgen-
den als dank voor hun inzet.

Extra openingsuren
serviceloket
Sinds de uitbraak van het coronavirus neemt 
de druk op de zorg enorm toe. We merkten dat 
hier veel onzekerheid door ontstond. Geheel 
logisch vinden wij. Daarom is het serviceloket 
nog steeds zeven dagen in de week –  van 9.00 
tot 18.00 uur – voor al jouw vragen bereikbaar.   

030 - 296 41 44

Kunst in tijden van Corona
Waar veelal werd gedacht dat het coronavirus ‘maar een griepje’ 
was, is inmiddels keihard duidelijk geworden dat dit niet het 
geval is. Deze pandemie raakt ons wereldwijd, dat is duidelijk. 
Zorgprofessionals over de hele wereld staan al maandenlang 
in de frontlinie als het gaat om de coronacrisis. En juist dat is 
in de artistieke wereld niet onopgemerkt gebleven. Sinds kort 
duiken overal kunstwerken op. Een ode aan de zorg. Van graffi  ti 
tot schilderijen en posters. Allemaal met dezelfde boodschap: 
het zorgpersoneel een hart onder de riem steken. Zo ook het 
graffi  ti kunstwerk Super Nurse gemaakt door Fake. Hij besloot 
het gratis aan te bieden en het werd massaal gedeeld. Het hangt 
in de kleedkamers van verschillende Nederlandse ziekenhuizen 
en het wordt zelfs geprojecteerd op de gevel van het Langonezie-
kenhuis in Manhattan, New York. Ook street artist Banksy heeft 
een bijdrage geleverd. Hij heeft een schilderij opgehangen in het 
Southampton General Hospital waarop een jongen is te zien die 
zijn Batman- en Spidermanpoppen heeft ingeruild voor een pop 
van een verpleegkundige met cape. Maar ook elders in de wereld 
duiken kunstwerken op die een warm eerbetoon zijn aan alle 
zorgprofessionals die momenteel vechten tegen corona.     
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HISTORIE

TWEE UITGEPUTTE VERPLEEGKUNDIGEN  
NA DE UITBUNDIGE FEESTELIJKHEDEN
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945) vochten verpleegkundigen zowel voor de 
levens van gewonde soldaten, burgers als die van medehulpverleners. Nog nooit eerder 
moest men zo creatief omgaan met het bieden van medische hulp. Niet omdat het ze aan 
kennis ontbrak, maar door de tekorten aan voedsel, medicijnen en andere medische 
hulpmiddelen. Vooral tijdens de Hongerwinter (1944 - 1945) moeten alle zeilen worden 
bijgezet. Het is uiteindelijk 5 mei 1945 als de Duitse troepen zich overgeven en Nederland 
wordt bevrijd. De bevrijding wordt uitbundig gevierd en het feest gaat de hele zomer door.    
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Van achter de ramen zie ik de 
felle zon schijnen. Het frisse 
voorjaarsgroen knalt er echt uit. 

Aan sommige bomen zie ik de witte en 
roze bloesem stralen. Door de hele straat 
hangen vlaggen aan de gevels. Zachtjes 
dansen ze in de wind. Het belooft een 
mooie Bevrijdingsdag te worden. Terwijl 
ik naar buiten staar, denk ik aan de tra-
dities en herinneringen die deze dag met 
zich meebrengt. Aan al die ouderen die 
hebben gevochten voor het vaderland en 
die onder de meest erbarmelijke omstan-
digheden hebben geleefd. Zo af en toe liet 
mijn oma iets los over haar verleden in de 
oorlog, maar het was nooit veel. Omdat 
het te pijnlijk was. Omdat het soms beter 
was om er gewoon helemaal niet meer 
over te praten. 

De tranen branden achter mijn ogen. Het 
is iets dat me de laatste weken wel vaker 
ineens overkomt als ik aan de ouderen van 
mijn werk denk. De link is namelijk snel 
gelegd nu ik zo over de Bevrijdingsdag na-
denk. Al onze bewoners hebben de oorlog 
nog meegemaakt. Ieder heeft op zijn eigen 
manier gevochten voor hun vrijheid, maar 
meer nog: voor die van ons. Zij verloren 
geliefden die in de frontlinie stonden om 
Nederland te beschermen. Het zijn de ou-
deren die ons land weer opnieuw hebben 
opgebouwd. 

Dat in de frontlinie staan, is de laatste 
weken een veelgehoorde term. Hoewel ons 
land niet wordt bezet door een man met 
grootheidswaanzin, vechten mijn collega’s 
en ik over de hele wereld tegen dezelfde 
vijand: COVID-19. Gekleed in vreemde 
pakken lopen wij al weken over de afde-

lingen, omdat we ondanks onze munitie 
en inzet deze onzichtbare sluipmoorde-
naar niet buiten de deur konden houden. 

Wij staan erbij, kijken ernaar en voelen 
meer dan eens onmacht, schuldgevoelens 
en met tijden een allesomvattend verdriet. 
Hoewel een van de belangrijkste lessen 
tijdens de opleiding is dat je je werk niet 
mee naar huis moet nemen, lijkt daar nu 
voor mij geen ontkomen meer aan. Ik heb 
er ‘s nachts akelige dromen van. Vanuit 
het niets huil ik of ontplof ik thuis om 
de meest vreemde dingen. De lijn tussen 
werk en privé wordt heel dun. 

In mijn werk heb ik geleerd om met de 
dood om te gaan. Maar de manier zoals 
het nu gaat, is allesbehalve gebruikelijk. 
Omringd door mensen in pakken die ver-
hullen wie je bent, overlijden de mensen 
waar we al jaren met zoveel liefde voor 
hebben gezorgd. In een soort eenzaam-
heid die niet weg te nemen valt, hoe goed 
we het ook proberen. Het zijn de mensen 
die vaak in hun jeugd door de oorlog al 
zoveel hebben meegemaakt en die nu zo 
moeten overlijden. We zijn zorgverlener 
en familie tegelijkertijd. 

Het is Bevrijdingsdag, maar door alles 
eromheen voelt de vrijheid waar zo hard 
voor gevochten is soms zo ver weg. We 
voeren een oorlog waarvan onze klein-
kinderen later zullen zeggen: ‘Zij stonden 
in de frontlinie.’ En wij? Wij blijven deze 
verhalen vertellen. Omdat het juist goed is 
om erover te blijven praten. 

Femke

VECHTEN VOOR VRIJHEID

Femke van der Palen is 
verpleegkundige en journalist. 
Beide functies combineert zij 
door te schrijven over de zorg. 
Eerlijk, ontwapenend en het 
liefst met een beetje humor.

f.vanderpalen@nu91.nl

 COLUMN

We zijn 

zorgverlener 

en familie 

tegelijkertijd

FEMKE
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