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De voordelen:

Gebruik je eigen telefoon 
als teamtelefoon

De cliënt krijgt altijd 
iemand aan de lijn

Meer tijd voor goede zorg

Lees meer op www.teamtelefoon.nl 
of bel naar 085-8884445

De app om 
de bereikbaarheid 
van jouw zorgteam 
gemakkelijk 
zelf te regelen

Bekijk de lidmaatschappen op
www.nu91.nl/leden

 Specifieke beroepsgroep =  
specifieke vertegenwoordiging

 NU’91 is de enige, onafhankelijke beroepsorganisatie 
die zich alleen inzet voor de zorg. Met daarnaast zelf een 
achtergrond in de zorg, weten wij waar we over praten. Als 
zorgprofessional behoor je tot een specifieke beroepsgroep 
die vraagt om een  specifieke vertegenwoordiging.

 
Persoonlijke belangenbehartiging

 Als lid sta je er niet alleen voor. NU’91 biedt persoonlijke 
belangenbehartiging. We helpen je bij persoonlijke 
vraagstukken die spelen op de werkvloer en bieden een 
luisterend oor. Indien nodig zorgen we voor juridische 
bijstand.

 
Beroepsinhoudelijke ontwikkeling

 De zorg is continu in beweging en ontwikkeling. Jouw 
persoonlijke en beroepsinhoudelijke ontwikkeling vinden we 
daarom van groot belang. In NU’91 heb je een sparringpartner 
die op de hoogte blijft van die ontwikkelingen en jou daardoor 
met kennis van zaken bijstaat.  

 Jouw stem telt!
 Jouw stem telt en NU’91 vindt het belangrijk dat deze 

wordt gehoord. We nemen jouw mening altijd mee tijdens 
onderhandelingen die gaan over arbeidsvoorwaarden of een  
nieuwe cao. Als lid van een beroepsorganisatie wordt die 
stem nog luider gehoord want samen staan we sterker.  

 Gesprekspartner
 Als zorgprofessional wil je gezien en gehoord worden. 

Daarom is NU’91, namens jou, gesprekspartner bij de 
overheid, politiek en andere beslissingsmakers. 

word nu lid!
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Bij het LUMC werk je in een professionele omgeving met 
de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en geavanceerde 
apparatuur. Met elkaar streven wij naar de hoogste kwaliteit 
op het gebied van gezondheidszorg, onder wijs en 
internationaal onderzoek. Wij zijn trots op alle LUMCRS 
en alle andere zorgmedewerkers die elke dag voor ons klaar 
staan. Enthousiast geworden om bij ons aan slag te gaan?

Kom je 
bij ons 

werken?

Werken bij het LUMC =  
samen ervoor gaan

WERKENBIJHETLUMC.NL

http://www.werkenbijhetlumc.nl/
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je je collega’s niet in de steek. Toch waren deze 

situaties kinderspel in vergelijking tot waar de 

zorgprofessionals dit jaar voor stonden.

De crisis bracht ook iets moois: de complete be-

volking zag in één keer het belang van het werk 

in de zorg. Dit prachtige beroep kreeg ineens 

een podium, zoals dit er niet eerder was. Alleen 

jammer dat daar een pandemie voor nodig was. 

Aan het eind van dit jaar willen wij met deze 

uitgave van FLOOR iedere zorgprofessional 

bedanken voor het werk dat iedere dag opnieuw 

wordt verzet. Dit doen we met mooie verhalen 

van collega’s in alle sectoren. Verhalen die de 

impact van de pandemie tonen. Maar er is ook 

ruimte voor ontspanning. Met het samenstellen 

en maken van deze editie was daar weer iedere 

keer die trots. Trots om deel uit te mogen maken 

van deze beroepsgroep. Trots verbindt ons! 

 

Michel van Erp 

Hoofdredacteur 

michel@floormagazine.nl

 

 

Heb jij na het lezen van FLOOR ideeën of sug-

gesties voor een verhaal? Of zou jij een bepaald 

onderwerp volgende keer graag in FLOOR willen 

lezen? Laat het dan vooral weten. Dit kan door 

mij te mailen op michel@floormagazine.nl

Aan het eind van dit jaar kijk ik terug op een 

bijzonder jaar. Het jaar van de verpleegkundigen 

en verzorgenden. Een themajaar dat al ruim 

twee jaar geleden internationaal was vastge-

steld, niet wetende welke wending dit jaar zou 

krijgen. Meer dan eens werd 2020 het jaar van 

de verpleegkundigen en verzorgenden, al was dit 

volledig anders dan de bedoeling was. Een ding 

is zeker na dit jaar: niemand kan nog om het 

werk van de zorgprofessional heen.

Iedere dag opnieuw heb ik in mijn werk te maken 

met alle facetten van de zorg zoals deze wordt 

uitgevoerd door zorgprofessionals. En al die 

jaren dat dit al zo is, blijft er bij mij die trots voor 

dit beroep. Dat was dit jaar zelfs meer dan ooit.

We zagen met elkaar de druk op de zorg 

toenemen. Ook ik zie de zorgprofessionals 

knokken tegen het virus dat Nederland in zijn 

greep houdt. Dat zijn de momenten waarop ik 

het liefst mijn uniform weer aan wil trekken 

en daar waar nodig mijn vak – waar ik nog 

altijd trots op ben – weer wil uitoefenen. Want 

ondanks het feit dat het alweer heel wat jaren 

geleden is dat ik daadwerkelijk op de werkvloer 

stond, is dit gevoel nooit verdwenen. Het was 

dan ook hartverwarmend om te zien dat zoveel 

oud-collega’s datzelfde gevoel hadden en 

gingen helpen waar dat nodig was. Die hulp was 

en is nog steeds heel hard nodig in alle sectoren 

van de zorg. Ongelofelijk waar zorgprofessionals 

toe in staat zijn. Natuurlijk had ik deze ervaring 

zelf in mijn werk als verpleegkundige al meer 

dan eens mogen ervaren. In crisissituaties stond 

je er altijd als team. We deden wat we moesten 

doen. Samen met collega’s en in het belang 

van de patiënt. Ook in die situaties bleef je, 

ondanks dat de dienst al was afgelopen, en liet 
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De Sonnaville Stichting
Deze uitgave van FLOOR is mede mogelijk 
gemaakt door De Sonnaville Stichting.  
Deze stichting heeft het doel om de zorg, 
en de verpleging in het algemeen, te 
bevorderen. Daarnaast wil het de maat-
schappelijke en politieke positie van onder 
andere verpleegkundigen en verzorgenden 
bevorderen.
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Wij maakten deze floor voor jou 
met passie en plezier!
Tegen alle zorgprofessionals van Nederland  
willen wij het volgende zeggen: 

“Dag lieve zorgprofessionals,  
ik wil jullie heel erg bedanken 

voor jullie enorme inzet dit jaar. 
Jullie lange adem, geduld en 

doorzettingsvermogen bewonder 
ik. Hopelijk genieten jullie extra met 
jullie dierbaren de aankomende tijd. 

En van deze editie. Hij is met veel 
liefde gemaakt.”

Marloes te Pas  
redacteur

“Bedankt voor het 
loodzware werk 

dat jullie vanaf het 
begin af aan hebben 

verricht en helaas nog 
steeds moeten verrichten. Ik 

heb zo veel respect voor alles wat de 
zorgprofessionals voor de Nederlandse 

maatschappij hebben gedaan, vooral 
het afgelopen jaar. Zonder jullie waren 

we nergens. Dank jullie wel!” 

Britt Rutten
redacteur

“Ik heb veel respect voor alle 
mensen die werkzaam zijn 
in de zorg, en al helemaal in 
deze coronaperiode! Ik vind 
het dan ook heel leuk dat ik 
op deze manier mijn steentje 
kan bijdragen aan FLOOR en 
hoop dat de verpleegkundigen 
en verzorgenden er blij mee 
zijn. En uiteraard dank aan al 
onze partners die FLOOR mede 
mogelijk maken!”

Marcus Meeuwissen 

advertentieacquisiteur

“Tijdens het werk 
aan deze uitgave van 

FLOOR bekroop mij de 
gedachte dat – naast het uitblijven 

van een structurele salarisverhoging 
– het langzaam wegstervende 

publieksapplaus misschien wel het 
grootste risico is, als het gaat om  

de waardering van jullie werk.”

Ron Rutten
grafisch vormgever

“Zorgprofessionals, bedankt!  
Wie had een jaar geleden kunnen 
bedenken hoe de wereld er door 
een virus totaal anders uit kwam 
te zien? En wat is het dan fijn om 
te weten dat jullie er dan voor ons 
zijn, ondanks het zware werk. Jullie 
zijn toppers! Daarom ook deze 
nieuwe editie van FLOOR voor jullie. 
Om heerlijk – als het kan – met de 
voeten omhoog te ontspannen.”  

Maartje de Valk 

eindredacteur

floormagazine.nl

Op de achterpagina
Het moge duidelijk zijn dat medewer-
kers in de zorg van onschatbare waarde 
zijn. Dat is dit afgelopen jaar nog eens 
extra gebleken. Om deze reden maakte 
streetart-kunstenaar FAKE het inmiddels 
welbekende kunstwerk Super Nurse, met 
als doel alle zorgmedewerkers te eren. Het 
kunstwerk bleef niet onopgemerkt: al snel 
was het op meerdere plekken in de wereld 
terug te vinden. Wat uitzonderlijk is, is dat 
het kunstwerk gratis is te downloaden. Zo 
kan iedereen deze belangrijke boodschap 
delen.

UITGELICHT
48 Contact door aanraking
 Wanneer twee personen hun 

hand op de CRDL leggen, vult de 
ruimte zich met geluid. Het is een 
hulpmiddel om contact te maken 
met cliënten, dat al meerdere 
keren in de prijzen viel.
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een kijkJe op  
de kinder-ic
De zorg voor doodzieke kinderen 
tussen 0 en 18 jaar is anders dan 
die voor volwassenen. FLOOR loopt 
een dagje mee met verpleegkundige 
Jeannette op de kinder-ic.

chemie in het ziekenhuis
Wouter Prins is SEH-verpleegkundige 
in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 
Daarnaast zit hij in het outbreakteam 
van het ziekenhuis. Deze groep van 
SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen 
is gespecialiseerd in chemische 
rampenbestrijding.

zonder verpleegkundigen 
en verzorgenden 
geen zorg
Stella Salden, voorzitter van 
beroepsorganisatie NU’91, en Diederik 
Gommers, intensivist en voorzitter van 
de NVIC, met elkaar in gesprek over de 
veranderingen die nodig zijn in dit vak 
en het belang van zorgverleners.

interviews
50 Als zorgprofessional 

zelf ziek door corona
 Sanne de Jong en Marcel van 

Loon ervaren nog dagelijks de 
heftige restverschijnselen van 
hun coronabesmetting.

68 Het regent zonnestralen
 Qmusic-presentatrice Fien  

Vermeulen schreef een boek  
over haar leven en de rol van  
lymfeklierkanker daarin.

76 Bij Femke op de bank
 Femke van der Palen spreekt  

met drie zorgprofes sionals over  
de angsten en onzekerheden,  
de veranderde zorg en hoe het  
coronavirus hun werk al sinds 
maart beïnvloedt.
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 De filmpjes die Linda van Eerten 
als Zuster Linda maakt op TikTok, 
zijn een ware hit.

reportages
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in gevechtstenue
 Suzanna vertelt over haar 
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verpleegkundige bij de Koninklijke 
Landmacht.
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Een kijkje op de
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REPORTAGE

 

 

Een kind huilt troosteloos 

in de armen van zijn vader.  

Bij een ander bed staat een ver-

pleegkundige zachtjes te zingen. 

Ondertussen aait ze liefdevol over 

het hoofdje van een baby. Overal 

hangen monitoren en verschillende 

infuuspompen. Er klinken meerdere 

piepjes en alarmen. De witte bedgor-

dijnen scheiden de kleine ziekenhuis-

bedden van elkaar. Op de balie staat 

een geel-rode lamp in de vorm van een 

paddenstoel. In sommige hoeken staat 

of ligt vrolijk gekleurd speelgoed. Het 

vormt een schril contrast met de rest 

van de afdeling die zo’n duidelijke 

ziekenhuissetting heeft.

 
tekst Femke van der Palen 

foto's Ton de Bruin 
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Jeannette Brand is als ic-kinderverpleegkundige 

werkzaam op de kinder-ic van het Erasmus MC. 

Ze neemt ons vandaag mee tijdens haar dienst. 

Naast ic-kinderverpleegkundige is zij senior zorg. 

Dit houdt in dat zij een meer overkoepelende rol 

heeft gedurende de dag. Hierbij vormt Jeannette 

een aanspreekpunt voor haar collega’s. Tijdens 

een dienst in deze functie heeft zij doorgaans 

één patiënt voor wie zij die dag verantwoordelijk 

is. Zo kan ze zich focussen op haar andere 

taken en weet zij wat er op ‘haar’ ic speelt. De 

volledige afdeling bestaat uit vier units. Op 

twee daarvan liggen de meest zieke kinderen, 

waarvan er een meer gericht is op neurologische 

aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Het 

gedeelte waar Jeannette werkt, richt zich met 

name op het cardiologische deel. Een andere 

unit richt zich meer op postoperatieve patiënten 

die monitoring nodig hebben. En er is een 

post ic-unit. Hier liggen ook kinderen aan de 

beademing, maar dan aan de variant waarbij ze 

nog zelf kunnen ademen. Iedere zaal beschikt 

tot slot over een box, waar patiëntjes geïsoleerd 

kunnen worden verpleegd. Bijvoorbeeld als zij 

de MRSA-bacterie met zich meedragen. “Bij ons 

zie je veel aangeboren hartafwijkingen. Dagelijks 

komt er ook een geplande opname voor een 

hartoperatie. Soms liggen kinderen hier maar 

een dag, een andere keer een paar weken. De 

kinderen die hier terechtkomen, zijn tussen 

de nul en achttien jaar. Ieder kind ligt aan de 

monitor. Zodra dat niet meer nodig is, gaan ze 

naar beneden. Naar de medium care. In totaal 

is er plek voor acht kinderen, waarvan twee 

boxen. We proberen daarnaast altijd een bed 

vrij te houden voor noodsituaties. Nu liggen de 

kinderen bij elkaar op de zaal. We wachten nog 

op een verbouwing, waarna we aparte kamers 

krijgen. Dat is nodig, want de zorg wordt steeds 

complexer. Eigenlijk groeien we een beetje uit 

ons jasje.” 

DROMENLAND 

Deze ochtend heeft Jeannette een baby van 

nog geen jaar oud onder haar hoede. Hij heeft 

de dag ervoor een pacemaker gekregen. Het jon-

getje heeft het downsyndroom, een aandoening 

waarbij hartafwijkingen relatief vaak voorkomen. 

Op zijn borstkas is een grote incisie gemaakt die 

nu door hechtingen bijeen wordt gehouden.  

In verhouding met zijn kleine lijfje lijkt het 

litteken reusachtig. Hij is wat onrustig, omdat 

hij zijn fles nog niet heeft gehad. Jeannette gaat 

namelijk zometeen samen met een collega zijn 

drain verwijderen, dus moet hij nuchter blijven. 

Via zijn infuus krijgt hij slaap- en pijnmedicatie 

toegediend. Al snel doezelt hij weg. In alle rust, 

maar met duidelijke routine, wordt de drain 

verwijderd. Jeannette en haar collega zijn 

duidelijk goed op elkaar ingespeeld. Ondertus-

sen houden ze het patiëntje nauwlettend in de 

gaten, maar deze is nog altijd in dromenland. Hij 

krijgt gelukkig maar weinig mee van wat er om 

hem heen gebeurt. Alles ziet er goed uit en naar 

alle waarschijnlijkheid mag hij zelfs vandaag al 

van de ic af en over naar de medium care. Om 

zeker te weten dat hij mag worden overgeplaatst, 

worden nog wat onderzoeken gedaan waaronder 

een röntgenfoto. Deze komen ze later op de 

ochtend op de afdeling maken met het mobiele 

röntgenapparaat.  →

Kinder-ic's
Nederland beschikt over zeven kinder-ic’s. Jeannet-

te is werkzaam op die van het Erasmus MC Sophia 

Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast bevinden zich 

kinder-ic’s in het Emma Kinderziekenhuis AMC, 

UMC Leiden, UMCG Groningen, VUmc Amsterdam, 

Radboudumc Nijmegen, Maastricht UMC en UMC 

Utrecht. Jeannette: “Dat is niet altijd genoeg. Soms 

moeten we dan alsnog met patiënten uitwijken naar 

het buitenland, omdat alle kinder-ic’s dan vol liggen. 

Momenteel zijn veel ic-bedden dicht in verband met 

personeelstekorten.”

‘De kinderen die hier terechtkomen,  
zijn tussen de nul en achttien jaar’ 



12  |  

ZORG VOOR EN DOOR OUDERS

Zodra de baby weer bijkomt, is het eindelijk tijd 

voor zijn flesje. Zijn moeder is er nog niet, dus 

daarom geeft Jeannette dit. “Soms is het fijn 

zoiets te kunnen doen. Heel even een fles geven 

of knuffelen met een kindje. Dat komt overigens 

niet zo vaak voor, want we stimuleren ouders om 

er zoveel mogelijk bij te zijn. Ouderparticipatie 

speelt een grote rol. Ik ben het daarom gewend 

dat er de meeste tijd iemand met mij meekijkt. 

Dat is logisch. Zelf zou ik ook willen weten wat 

er met mijn kind gebeurt. Je probeert de ouders 

daarom zoveel mogelijk mee te nemen in het 

proces. Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde 

doel: we willen het allerbeste voor het kindje.  

Er zit veel verschil in de ouders. Sommigen we-

ten precies welke medicijnen we geven, de ander 

heeft geen idee. De een durft wat meer dan de 

ander, bijvoorbeeld met wassen. We doen er 

alles aan om het contact zo goed mogelijk te 

houden tussen ouder en kind. Ligt een kindje 

aan de beademing? Dan leggen we het toch bij 

ze op schoot als dat mogelijk is. Zeker als kinde-

ren hier langer zijn, is het van belang om de zorg 

op elkaar af te stemmen en hierin een stukje 

houvast te kunnen bieden. Tenslotte werken we 

met veel collega’s en heeft iedereen een eigen 

manier van werken. Wat vindt iemands kind 

fijn? Hoe verloopt de zorg het beste? Dat soort 

dingen schrijven we dan op een formulier bij het 

bed, zodat een collega in een andere dienst dat 

ook kan meenemen. Op die manier proberen 

we te zorgen voor continuïteit waar dat kan en 

rekening te houden met de normen en waarden 

die zij gewend zijn.” 

‘Ouders willen  
het allerbeste  
voor hun kind.  

Wij ook’
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VERDRIETIGE MOMENTEN

Even later is de moeder van de baby waar Jean-

nette voor zorgt op de afdeling. Ze is opgelucht 

dat de operatie achter de rug is. Bovendien is er 

goed nieuws. De kleine jongen mag over naar de 

medium care. Zijn moeder is blij. “We zijn weer 

een stapje dichter bij huis. Ze hebben hier heel 

goed voor ons gezorgd, maar liever kom ik hier 

niet meer,” vertelt ze lachend. Helaas verloopt 

het niet altijd zo voorspoedig als vandaag, want 

ook op deze afdeling kan het voorkomen dat 

een kindje overlijdt. “Dat went niet. Je leert er 

hooguit beter mee omgaan. We hebben een 

psycholoog waar we altijd bij terecht kunnen. 

Sowieso is het heel prettig om in zo’n situatie 

het hier met collega’s over te hebben. Inmiddels 

kan ik, zodra ik thuis ben, mijn werk goed 

uitschakelen. Dat kost natuurlijk tijd. De eerste 

situaties die ik als verpleegkundige meemaakte 

waarin een kind overleed, staan me nog altijd bij. 

Daar weet ik zelfs de namen nog van. Vroeger 

ging ik vaak naar de begrafenis, maar daar ben 

ik mee gestopt. Je leert er anders mee omgaan. 

Daarnaast vind ik een overlijden intenser als 

iemand hier langer ligt. Je ziet goede momenten 

en je bouwt met zowel ouders als kind een 

band op. Als het uiteindelijk dan toch niet lukt, 

bijvoorbeeld doordat een nieuw hart wordt 

afgestoten, dan raakt je dat. Sowieso vind ik 

het overlijden van grotere kinderen moeilijker 

dan premature baby’s. Als er heel veel dingen 

gelijk bij de geboorte niet goed zijn, kun je er 

meer vrede mee hebben. Meer dan bij een kind 

dat hier lang ligt. Of een gezond kind dat wordt 

opgenomen na een verkeersongeval of besmet 

is met een meningokok. Die worden echt uit het 

leven weggerukt.” 

‘Het overlijden van een kind went nooit.  
Je leert hooguit om er beter mee om te gaan’

Daarbij kan het soms best confronterend voor 

Jeannette zijn als een patiënt een overeenkomst 

heeft met een van haar eigen kinderen. “Als ze 

bijvoorbeeld dezelfde leeftijd hebben of dezelfde 

sport beoefenen. Dan komt het dichterbij. 

Sowieso merk ik dat dit is veranderd sinds ik 

zelf moeder ben. Ik kan in gesprek zijn met een 

moeder die haar gevoelens of emoties deelt en 

dan merk ik dat ik echt kan volschieten.  

Dat had ik vroeger veel minder, maar dat komt 

toch doordat je het projecteert op je eigen 

situatie. Je weet niet wat zij doormaken, maar 

wel wat het is om een kind te hebben.” →
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ANGST VOOR WITTE PAKKEN

Jeannette wilde altijd al verpleegkundige worden 

en dan het liefst op een afdeling met kinderen. 

Ze vindt heel veel uitdaging in deze doelgroep. 

“Het is anders dan de zorg voor volwassenen. 

Je moet alles heel goed uitleggen. Sommige 

kinderen moeten regelmatig naar het ziekenhuis 

en ervaren steeds meer weerstand. Ze raken 

angstig zodra ze de witte pakken zien, omdat ze 

daarmee de link leggen met vervelende dingen. 

Daar moet je goed mee omgaan, om toch het 

vertrouwen te houden. Daarnaast zit een kind 

anders in elkaar dan een volwassen persoon.  

De apparaten die bij ons staan, kunnen ook 

worden gebruikt op een gewone intensive care 

voor volwassenen. Maar de waardes van deze 

patiënten zijn heel anders. Dan kun je niet 

vergelijken. Kinderen herstellen ook veel sneller. 

Zodra zij zich beter voelen, gaan ze spelen. 

Volwassenen zijn dan toch meer geneigd om 

extra voorzichtig te doen om goed te herstellen. 

Misschien soms zelfs iets te voorzichtig.” 

TROTS OP COLLEGA’S 

Inmiddels zijn de lampen gedimd op de afdeling 

en de gordijnen gesloten. De paddestoelenlamp 

verlicht een deel van de balie. De stemmen 

zijn gedempt. Het is tijd voor het rustuur van 

de kleine patiëntjes. Nog steeds klinken her en 

der piepjes en alarmen. Af en toe loopt een 

arts voorbij en een verpleegkundige is zachtjes 

in gesprek met een stel ouders. Ondanks alle 

geluiden, heerst er een serene rust. Jeannette 

heeft alle gegevens via haar collega’s verzameld 

en verwerkt dit in het overdrachtsdocument.  

Ze lijkt alles onder controle te hebben, net 

als haar collega’s. Ze is hier duidelijk in haar 

element. “Ik heb altijd gezegd: ‘Ik blijf hier niet 

zo lang hangen, ik ga op tijd weer verder.’ Dat is 

niet gelukt, ik werk hier inmiddels alweer jaren. 

Dat komt ook omdat je zoveel kunt. Ik heb op de 

andere ic gestaan waar kinderen kwamen met 

neurologische aandoeningen, nu sta ik hier.  

Er is weinig verloop, want je kunt je steeds ver-

der verdiepen in diverse specialismen. Er is een 

goed leerklimaat en artsen zijn altijd bereid om 

dingen uit te leggen. Ik kan ook echt trots zijn op 

de kennis van mijn collega’s, ze hebben allemaal 

weer een eigen onderdeel waarover ze heel veel 

weten. De een zit in het thoraxteam, de ander 

weet alles over de ECMO (hartlongmachine). 

Vandaag was het een rustige dag, dat is prima. 

Maar soms hebben we te maken met heftige 

casussen waarbij we met z’n allen moeten 

bijspringen. We weten dan nog niet welke kant 

het opgaat. Bijvoorbeeld bij een kind dat net is 

opgenomen en gereanimeerd moet worden en 

waarbij alles uit de kast wordt gehaald om het 

hart zo goed mogelijk te ondersteunen. Als we 

het dan met z’n allen voor elkaar krijgen dat het 

kindje er doorheen komt, geeft dat zo’n gevoel 

van saamhorigheid. Daar doe je het toch voor.” 

‘Ik kan ook echt trots zijn  
op de kennis van mijn collega’s’
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De IZZ Zorgverzekering door VGZ is dé zorgverzekering speciaal voor iedereen die in de zorg 
werkt. Met aanvullende verzekeringen die afgestemd zijn op het werken in de zorg. Bijvoorbeeld 
met extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en mantelzorg. En in deze tijd met extra aan-
dacht voor de gevolgen van corona op zorgmedewerkers. We zijn er trots op dat al ruim 400.000 
zorgmedewerkers en hun gezinsleden voor de IZZ Zorgverzekering door VGZ gekozen hebben. 

vgzvoordezorg.nl/izz

Op onze website lees je meer over:

• De IZZ Zorgverzekering door VGZ

• Online psychische hulp

• VGZ Mindfulness coach app

• De IZZ Zorgverzekering app: voor 

declaraties, vergoedingen en stand 

van eigen risico

• Nog meer services voor jou van VGZ

Samen bereiken we meer  
De zorg in Nederland is goed. Dat willen we graag 
zo houden, want goede zorg is voor iedereen on-
misbaar. Juist in deze roerige corona tijden is dat 
extra voelbaar. VGZ werkt al een aantal jaar met 
mensen in de zorg aan het vernieuwen van de zorg. 
Onze aanpak? We stimuleren zorginstellingen om 
slimme ideeën van zorgprofessionals (uit zieken-
huizen, GGZ-instellingen en thuiszorgorganisaties) 
over te nemen. Zo vernieuwen we samen de zorg. 

Met de IZZ Zorgverzekering door VGZ, help je ook 
direct mee om goede zorg voor je familie, je colle-
ga’s en alle andere Nederlanders te behouden. We 
zijn een coöperatie en willen geen winst maken. 
Van jouw premie gaat 97% direct naar de zorg. En 
20% daarvan gaat naar innovatieve oplossingen in 
de zorg. Want samen bereiken we meer. 

Online psychische hulp voor als het even 

tegen zit
Het coronavirus heeft zorgmedewerkers uit-
zonderlijk getroffen. Als zorgmedewerker word je 

De IZZ Zorgverzekering door VGZ

Jouw zorgverzekering 
in 2021

De IZZ Zorgverzekering door VGZ

gevraagd om fl exibel te zijn. Je ziet de gevolgen 
van het virus met eigen ogen. Het kan ook zijn dat 
je mensen waar je lang voor hebt gezorgd, moet 
missen. In deze situaties is het heel normaal dat 
je gevoelens van angst, stress of verdriet ervaart. 
Samen met Stichting IZZ en OpenUp.care maken 
we psychische hulp makkelijk beschikbaar voor 
zorgmedewerkers. Wil je je verhaal kwijt of je angst 
of verdriet met iemand delen? Dan kun je met een 
IZZ Zorgverzekering door VGZ bij ons terecht.

Meer plezier en minder stress
Ben je nieuwsgierig hoe mindfulness jou als zorg-
medewerker kan helpen je stress te verminderen 
en (meer) plezier te hebben in je leven en je werk? 
Misschien is dan onze VGZ Mindfulness coach app 
iets voor jou. De app heeft vijf verschillende pro-
gramma’s van twee weken met dagelijkse oefenin-
gen. Daarnaast kun je ook zelf een losse oefening 
kiezen uit de meer dan 70 beschikbare opties. Je 
kan de app gratis downloaden, óók als je geen IZZ 
Zorgverzekering door VGZ hebt. 

Sneller zorgzaken regelen 
Met onze uitgebreide IZZ Zorgverzekering-app kun 
je razendsnel en eenvoudig declareren. Ook zie je 
in de app wat je dit jaar vergoed krijgt voor bijvoor-
beeld fysiotherapie of de tandarts. En wat de stand 
van je eigen risico is. En een fi jn idee: je hebt je 
zorgpas en polis nu altijd bij de hand.

Wij zijn er voor jou 
Door voor de IZZ Zorgverzekering door VGZ te 
kiezen steun je onze aanpak om de zorg in Neder-
land te vernieuwen. En ben je uitstekend verzekerd. 
Je krijgt bij ons advies op maat. En heb je zorg 
nodig, dan kijken we waar je sneller geholpen kunt 
worden. Jouw declaraties betalen we razendsnel 
uit en via onze uitgebreide IZZ Zorgverzekering app 
hou je grip op je eigen zorgverzekering.

*

* Premie van de IZZ Basisverzekering Basis met verplicht eigen risico van €385

http://www.vgzvoordezorg.nl/izz?utm_medium=partners&utm_source=overig&utm_campaign=cm-stichting-zorgverzekering-2020&utm_content=floor-magazine&a
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Zonder  
verpleegkundigen  

en verzorgenden
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Stella Salden
in gesprek met 

Diederik 
Gommers
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Als intensivist en voorzitter van de NVIC 

weet Diederik Gommers maar al te goed  

wat het belang is van verpleegkundigen 

en verzorgenden. De afgelopen maanden 

kwam hij vaak op tv om te spreken over 

corona. Meerdere malen benoemde hij  

dan het belang van deze beroepsgroep.  

Stella Salden is voorzitter van beroeps-

organisatie NU’91 en vertegenwoordigt de 

belangen van zorg professionals. Ook zij 

weet als geen ander hoe cruciaal de rol van 

zorgmedewerkers is. Met elkaar gaan ze in 

gesprek over de veranderingen die nodig zijn 

in dit vak en het belang van zorgverleners.. 

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin

Het interview vindt plaats in het kantoor van 

Diederik in het Erasmus MC. Iets later dan 

gepland begint het gesprek, omdat hij nog een 

familiegesprek had. De patiëntenzorg gaat 

tenslotte altijd voor. Zijn agenda is de afgelopen 

maanden druk bezet, want als voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 

treedt hij op als woordvoerder in de media. 

“Jullie hebben geluk dat het hier kan. Heel veel 

gaat tegenwoordig via beeldbellen.” Hetzelfde 

geldt voor Stella. Sinds begin dit jaar wordt ook 

haar agenda grotendeels bepaald door corona. 

Het virus dat in één klap duidelijk maakte hoe 

belangrijk de rol van verpleegkundigen en 

verzorgenden is binnen de maatschappij.
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Tegelijkertijd moeten wij als beroepsgroep kijken 

hoe wij dit werk aantrekkelijk maken, zodat de 

verpleegkundige weer wil komen werken. En 

vooral: hoe trekken we jonge mensen aan? We 

hebben altijd concurrentie met andere bedrijven. 

Natuurlijk hebben we het over de salarissen 

gehad. Maar er zijn veel meer aspecten belang-

rijk om het werk aantrekkelijk te maken. Denk 

aan invulling, autonomie, roostering, meer 

zeggenschap, etc.”

Stella: “Dat kan ik beamen. Door corona werd 

nog duidelijker hoe belangrijk onze zorgpro-

fessionals zijn. We zagen de problemen de 

afgelopen jaren natuurlijk al, maar nu werd het 

nog beter zichtbaar voor iedereen. We pleiten 

niet voor niets voor betere arbeidsvoorwaarden, 

zoals jij ook benoemt: meer zeggenschap, meer 

doorgroeimogelijkheden en een salaris passend 

bij het beroep. Deze problemen spelen overigens 

binnen alle sectoren van de zorg. Neem nu het 

voorbeeld van de opschaling van de ic’s. Als je 

het hebt over zeggenschap, betrokkenheid en 

meer mensen enthousiasmeren voor de ic’s: 

hoe werden verpleegkundigen en verzorgenden 

hierbij betrokken?”

Diederik: “Veel vragen die ik kreeg over de ic 

gingen over de capaciteit. Wat Nederland zich 

echter nooit goed gerealiseerd heeft, is dat de 

capaciteit wordt bepaald door de verpleegkun-

digen. Mede daarom zijn ze zo belangrijk. Het 

daadwerkelijke vraagstuk over de capaciteit 

gaat dus over het aantal zorgprofessionals. Niet 

alleen op de intensive cares, maar ook op de 

gewone afdelingen.”  →

Diederik: “Als intensivist ken ik als geen ander 

het belang van verpleegkundigen. Wat wij op de 

ic doen, is echt een teamsport. Het is prachtig 

dat er nu veel meer aandacht is voor het belang 

van deze beroepsgroep. Door zo’n crisis als deze 

worden dingen uitgelicht die van tevoren al niet 

goed waren. Bijvoorbeeld het nijpende perso-

neelstekort. Ik vind het terecht dat er nu vragen 

worden gesteld en dat het wordt omgedraaid. 

Waarom wilden verpleegkundigen en verzor-

genden niet in de ziekenhuizen komen werken? 

Wat misten zij? Dit komt in de verkiezingspro-

gramma’s van de politieke partijen. Ze moeten 

volgend jaar daadwerkelijk kleur gaan bekennen 

en zorgen dat het in het regeerakkoord komt. 

‘Laten we de  
menselijke kant 

van het vak weer 
herintroduceren’

Diederik Gommers

DUBBELINTERVIEW
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TERUG NAAR DE KERN

Zowel Stella als Diederik pleiten ervoor om weer 

terug te gaan naar de basis van het vak, omdat 

zij denken dat op die manier een verandering in 

het zorglandschap mogelijk is. Dit kan volgens 

hen deels bijdragen aan het (opnieuw) aantrek-

kelijk maken van het vak. 

Diederik: “We zijn te efficiënt geworden. Door de 

bureaucratie en de vele IT-systemen is het werk 

gewoon minder leuk. Want waarom ga je werken 

in de zorg? Dat is toch omdat je om mensen 

geeft?”

Stella: “Zeker. Als zorgprofessional kies je 

voor dit beroep omwille van de relatie met de 

mensen.”

Diederik: “Daarom denk ik: laten we die mense-

lijke kant van het vak weer herintroduceren. Op 

een gegeven moment zagen wij op de ic dat de 

druk door de tweede golf begon toe te nemen. 

Verpleegkundigen kregen daardoor verantwoor-

delijkheid over meer patienten en hielden minder 

tijd over voor hun patiënten, omdat zij niet meer 

voor twee, maar voor drie mensen moesten 

zorgen. Wat zij zo erg vonden op dat moment 

was het feit dat ze niet meer tot de essentie 

van hun vak kwamen. De reden waarom ze dit 

werk zijn gaan doen, de empathische zorg. Dat 

je even naast dat bed kunt gaan zitten, even 

dat praatje kunt maken, een hand op iemands 

schouder kunt leggen. Dat je er echt even voor 

iemand bent. Dat maakt ons werk zo ontzettend 

mooi en waardevol. Laten we niet net zoals in de 

thuiszorg het exact aantal minuten scannen die 

nodig zijn voor een handeling, maar keer juist 

terug naar het menselijke. Als we dat met elkaar 

willen, moeten we niet beginnen over hoe we het 

gaan financieren. We moeten juist zeggen hoe 

we dat gaan doen. Ik ben een echte optimist en 

ik geloof oprecht dat dat kan.”

Stella: “Inderdaad, weer terug naar de essentie. 

Daar ben ik groot voorstander van. Terug naar 

de beroepen, opnieuw benoemen wat het vak 

is en vooral die relatie met de patiënt en de 

tijdsbegrenzing benoemen. En daarbij moet je 

ook kijken naar de salarissen, vind ik.”

Diederik: “Maar niet als uitgangspunt. Het 

uitgangspunt moet wat mij betreft zijn: wat heeft 

iemand nodig om het beroep te kiezen en om 

Wie is Diederik Gommers?
Diederik Gommers is intensivist, voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. 

Hij is momenteel werkzaam in het Erasmus MC in 

Rotterdam. Sinds het begin van de coronacrisis is 

Diederik Gommers veel in de media verschenen. 

Hij neemt deel aan het Outbreak Management 

Team (OMT) om vanuit zijn vakgebied adviezen 

aan het kabinet te geven over de situatie rondom 

corona. 
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het leuk in te vullen? En wat heeft iemand nodig 

om een carrièreperspectief hebben? Daarna 

kom jij in beeld, Stella, om te bekijken hoe je 

dat gaat waarderen, onder andere met een juist 

salaris. We kijken nu nog teveel naar alles op 

een manier, maar niet iedereen is hetzelfde of 

kiest hetzelfde.”

Stella: “Daarin speelt maatwerk zeker een grote 

rol.”

ZOEK DE VERBINDING

Een ander belangrijk punt voor deze beroeps-

groep om sterker te gaan staan, is volgens Stella 

en Diederik het zoeken van verbinding om als 

groep samen op te trekken. 

Stella: “Als zorgprofessional moet je continu je 

positie opeisen. Samen naar buiten optreden en 

je stem laten horen. Ik loop al wat langer mee in 

de zorg en dan vallen mij de onderlinge verschil-

len op. Medisch specialisten bijvoorbeeld: zij 

organiseren zich gewoon en zijn daardoor veel 

beter zichtbaar. Jullie stem wordt gehoord.”

Diederik: “Wij als medici hebben inderdaad een 

aantal dingen goed geregeld. We praten direct 

mee met de raad van bestuur, hebben ons in de 

ziekenhuizen georganiseerd, zitten makkelijker 

aan tafel bij grote overleggen en er wordt beter 

naar ons geluisterd dan naar verpleegkundigen 

en verzorgenden. Dat moet anders, maar ik hoor 

daarover goede signalen. Sommige politieke 

partijen zeggen ook dat verpleegkundigen en 

verzorgenden in de raad van bestuur moeten 

en daar ben ik een groot voorstander van. Als 

je heel eerlijk bent – en dat realiseren we ons 

nu er zoveel aandacht is – is een instelling voor 

zorg zonder verpleegkundigen of verzorgenden 

helemaal niks.”

Stella: “We hebben nu de positie gecreëerd om 

die voortrekkersrol te pakken.”

Diederik: “Maar blijf bij elkaar, verenig je. Samen 

sta je sterker. Het is de gezamenlijkheid die bindt 

en je moet trots zijn op wat je doet. Het is een 

beetje Nederlands om altijd te klagen, net zoals 

er altijd wordt geklaagd over de vakbonden of de 

organisaties. Toch krijg je samen wel iets voor 

elkaar, omdat je je nek uitsteekt.” →

Wie is Stella Salden? 
Stella Salden is sinds begin vorig jaar voorzitter 

van NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgpro-

fessionals. De wereld van de zorg is haar zeker niet 

onbekend. Zo heeft ze in voorgaande jaren meer-

dere bestuurlijke functies uitgevoerd, waaronder 

binnen de Nederlandse Vereniging van Zieken-

huisApothekers (NVZA), ouderenbond Unie KBO 

en de beroepsorganisatie voor verloskundigen 

(KNOV). Ze weet wat er speelt en welke zaken van 

belang zijn.

‘We moeten terug  
naar de basis’

Stella Salden
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WEL WILLEN, MAAR NIET MEER KUNNEN

Stella en Diederik werken al langere tijd samen 

met deze beroepsgroep. Veel dingen die de 

afgelopen maanden zichtbaar werden, zijn hen 

dus niet vreemd. Toch hebben ook zij nieuwe 

inzichten opgedaan.

Diederik: “Ik heb een hoop geleerd. Dat als je 

echt samenwerkt, zoals tijdens de eerste golf, 

je zoveel voor elkaar krijgt. De energie die in de 

mensen zit. Het vliegwieleffect. De intrinsieke 

motivatie is geweldig. Als je alle bureaucratie 

wegneemt, zijn we tot veel meer in staat. Dat is 

geweldig. Waar ik erg van geschrokken ben, is de 

verkramping van verpleegkundigen in de tweede 

golf. Wat het effect was van het ziektebeeld, 

van het werken tijdens de eerste golf en wat dat 

met zorgprofessionals heeft gedaan. Ik had niet 

gezien dat, toen de tweede golf begon, mensen 

blokkeerden. Vooraf hebben we met elkaar 

gezeten voor een plan van aanpak tijdens een 

mogelijke tweede uitbraak. Inhoudelijk zat het 

goed in elkaar. We wisten ook dat we niet meer 

verpleegkundigen hadden – tijdens de eerste 

golf zetten we veel anesthesiemedewerkers in, 

maar dat kon geen tweede keer vanwege de 

reguliere zorg – dus we konden niks anders dan 

aan onze verpleegkundigen vragen om meer 

uren te draaien. Ze hadden aangegeven dat ze 

daar zeker toe bereid waren. Maar toen kwam 

die tweede golf en bleek gewoonweg dat ze 

het niet aankonden. Ze verkrampten echt. Dat 

was zo indrukwekkend en het deed me zeer. 

Ik realiseer me dat ik dat eigenlijk niet gezien 

heb. Het is een soort van PTSS, net als na een 

brand of een ongeluk. Je maakt iets mee en 

als je dat niet goed een plek hebt gegeven, dan 

doet dat iets met je. Dat realiseer ik me nu. Op 

zo’n moment zie je dat wat wij hier doen echt 

mensenwerk is. Achteraf vraag ik me af of we 

tijdens het opstellen van dat plan wel het juiste 

gesprek hebben gevoerd.”

Stella: “Op zo’n moment wordt goed duidelijk wat 

voor cruciale rol onze zorgprofessionals spelen 

binnen de zorg. Het is goed om dat voortdurend 

in ons achterhoofd te blijven houden. Wij zagen 

dat in alle sectoren terugkomen: zorgprofessio-

nals waren moe en kregen klachten. Het is onze 

rol om dit aan te kaarten bij onder andere VWS. 

We zijn hier continu het gesprek over aange-

gaan, omdat we zagen hoe groot de mentale 

impact was. Nog steeds. Het geeft nogmaals 

aan hoe belangrijk het is dat zij in die gesprek-

ken worden meegenomen. En dat we met elkaar 

blijven zien hoe belangrijk en vitaal ze zijn. Als 

zij er niet zijn, moeten we ok’s sluiten, afdelingen 

sluiten, de zorg omgooien. Wat jij al eerder zei: 

we kunnen echt niet zonder ze.”

Diederik: “Tegen deze beroepsgroep wil ik dan 

ook zeggen: haak niet af.”

Stella: “Ben je er dan bang voor dat dat gaat 

gebeuren?”

Diederik: “Eerlijk gezegd ben ik wel bang voor 

een grote uitstroom, ja. Ik zou daarom willen 

oproepen om naar je vakbond of beroepsorgani-

satie te gaan, naar degene die jou vertegenwoor-

digt of ga naar je directe leidinggevende. Neem 

die handschoen op en verenig je. Laat weten 

waarom je in de zorg werkt, wat je drijfveer is, 

maar haak niet af. We zeggen te snel dat het 

allemaal slecht is geregeld. Begrijpelijk, want te 

vaak is gezegd dat er dingen gaan veranderen. 

Het is nu de tijd om dat te doen. Er moet geluis-

terd worden naar deze beroepsgroep. En laten 

we met elkaar vooral die positiviteit vasthouden, 

want het is zo’n machtig mooi vak.”

‘Laat weten waarom  
je in de zorg werkt, 

wat je drijfveer is, 
maar haak niet af’

Diederik Gommers
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Als wij iets geleerd hebben dit jaar is het dat ons team van verpleegkundigen samen 
tot geweldige dingen in staat is. Maar ook dat we een nieuwe piek in acute zorg – of 
die nu Covid heet of anders – nog beter willen kunnen opvangen. Daarom hebben we 
nieuwe rollen gecreëerd, waarin jij jezelf kunt ontwikkelen in de richting die jij wilt:

Algemeen Verpleegkundige
Je krijgt de kans om brede werkervaring op te doen in ons topklinisch opleidings-
ziekenhuis. Zo kun je rustig ontdekken welke richting of afdeling het beste bij je past. 
Of misschien besluit je wel dat je fl exibel inzetbaar blijft  voor collega’s die je nodig hebben?

Algemeen Ondersteunend Verpleegkundige (AZO)
In deze rol kun je worden ingezet op reguliere klinische afdelingen én op acute 
zorgafdelingen. Tijdens een opschaling van Covid of andere acute zorg geef jij 
ondersteuning op onze acute afdelingen of word je ingezet op een cohortafdeling. 

Basis Acute Zorg Verpleegkundige (BAZ)
Je werkt zelfstandig maar wel onder supervisie van een gespecialiseerd IC/MC-, SEH-
of CCU-verpleegkundige, waarbij je de zorg krijgt voor patiënten met laag- en midden-
complexe zorgvragen waaronder – indien nodig – ook Covid-(verdachte) patiënten.

Welke rol je ook kiest: we bereiden je goed voor met scholing, trainingen en begeleiding. 
Interesse? Vind jouw rol op antoniusverpleegkundige.nl.

Als verpleegkundige 
beter worden in je vak?

antoniusverpleegkundige.nl

https://werkenbijantonius.nl/verpleegkundige
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‘Ik ben steeds op zoek 
naar afwisseling’ 
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Het oefenterrein is een bijzondere plek om te 

zijn. De link met de medische wereld lijkt hier ver 

te zoeken. Want denk je aan het leger dan denk 

je meestal direct aan militairen in de herkenbare 

groene uniformen. Met overvolle rugzakken, 

kilometers rennend over onverharde paden, 

door weer en wind. Ze worden gedrild en krijgen 

voortdurend bevelen van hun commandant die 

zij moeten opvolgen. Met als doel om uiteindelijk 

te worden ingezet in conflictsituaties. Hierdoor 

denk je vast minder snel aan de verpleegkun-

digen en verzorgenden die binnen defensie 

werkzaam zijn. En dat is jammer, want ook hier 

zijn ze keihard nodig. Suzanna (23) is militair 

verpleegkundige bij de Koninklijke Landmacht. 

Gedurende haar opleiding tot verpleegkundige 

was ze al continu op zoek naar nieuwe uitda-

gingen. “Tijdens mijn stages bedacht ik meestal 

na vier weken al dat ik weer iets anders wilde. 

Dan was ik alweer uitgekeken op een afdeling. 

Hierdoor wist ik wel dat ik, zodra ik mijn diploma 

had, iets anders met meer uitdaging moest gaan 

doen. Toen kwam defensie op mijn pad. Op de 

Koninklijke Militaire School (KMS) moest ik eerst 

mijn strepen halen. Eerst word je soldaat via de 

Algemene Militaire Opleiding (AMO), daarna 

word je sergeant. Je gaat gevechtssituaties 

oefenen, bijvoorbeeld door het veld in te gaan 

om te schieten. Je leert de ‘infanteristen-dingen’, 

zoals we dat hier noemen. Dat beviel me zo 

goed dat ik na deze opleiding wist dat ik mezelf 

hier als verpleegkundige wel zag rondlopen.”  →

Medische zorg  
verlenen 

in gevechtstenue

verpleegkundige bij de landmacht

REPORTAGE

Vanuit het niets klinkt een reeks schoten door het bos. Met je ogen 

dicht waan je jezelf zo in een conflictsituatie. Dan wordt het stil en 

loopt er een groep militairen bepakt en bezakt tussen de bomen 

door. Groene en rode rookpluimen verdwijnen langzaam in het niets. 

Een paar minuten is het stil, maar dan komen twee jeeps met hoge 

snelheid voorbij. De modder spat omhoog. Het lijkt alsof we midden 

in een scène van een oorlogsfilm zijn beland. In werkelijkheid is het 

een oefening van de Koninklijke Landmacht op het oefenterrein in 

Havelte, Drenthe.

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin & Harm Mooibroek
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EENLING TUSSEN DE MANNEN

Suzanna heeft er nog geen dag spijt van gehad. 

Aan de uitdaging waar ze naar op zoek was, is 

binnen haar huidige werkplek geen gebrek. Al 

was de weg ernaartoe niet altijd even makkelijk. 

“Op de KMS zat ik alleen maar tussen de man-

nen. Zij zitten fysiek natuurlijk anders in elkaar. 

Voor ik hier begon, sportte ik nooit. Ik kreeg toen 

ook gewoon van ze te horen: ‘Een vrouw in ons 

team. Die moeten we maandenlang meeslepen.’ 

Ik voelde dat ik me echt moest bewijzen en 

moest laten zien dat ik het wel in me had. Zelf 

dacht ik in het begin ook: ik ga naar defensie 

en dan zie ik het wel. Als het niet lukt, stop ik 

ermee. Dat het me toch gelukt is, daar ben ik 

wel trots op. Je komt erachter dat je veel meer 

aankunt dan je vooraf denkt. Je wordt steeds 

uitgedaagd om net een stapje verder te gaan. 

Nadat ik de KMS afrondde, kreeg ik ineens een 

hele groep onder me aan wie ik leiding moest 

geven. Zonder dat ik goed wist wat ik moest 

doen. Dat vond ik best pittig, omdat ik meteen 

in het diepe werd gegooid. Stond ik daar – met 

mijn 23 jaar en net klaar met de opleiding – 

ineens tegen iemand met twaalf jaar ervaring te 

vertellen wat die persoon moest doen. Dat vond 

ik lastig. Nu vormen we een hechte groep, maar 

het kost soms tijd voor je het vertrouwen hebt 

gewonnen.” Bovendien had Suzanna in het begin 

te maken met veel vooroordelen. “Als ik vertelde 

dat ik in het leger wilde, vroegen vrienden zich af 

wat ik tussen al die mannen moest. Mijn ouders 

hadden dit ook niet achter me gezocht. En op 

school zeiden ze: ‘Defensie? Je bent toch veel 

slimmer dan dat?’. Dan vraag ik me echt af hoe 

mensen denken dat het hier in elkaar steekt. Je 

kunt juist heel erg groeien binnen defensie en 

we hebben mensen van alle rangen en standen 

nodig. We doen het echt samen en iedereen 

vormt een belangrijke schakel in het geheel.” 
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MEER DAN ALLEEN VERPLEEGKUNDIGE

Op haar leeftijd heeft Suzanna dus al direct 

een verantwoordelijke baan. De mensen die zij 

aanstuurt, bestaan uit soldaten en korporaals. 

Sommigen hebben de opleiding tot verzorgende- 

IG afgerond, anderen hebben een opleiding 

van vijf weken gehad. Daarin is wel het een en 

ander verteld over het menselijk lichaam, maar 

het is volgens Suzanna minimaal. Het is dus 

aan haar om les te geven en aan de hand van 

casussen nog meer te gaan oefenen en kennis 

bij te spijkeren. Ondanks haar enthousiasme en 

positiviteit geeft ze aan dit soms lastig te vinden. 

“Ik moet een groep van vijfendertig personen 

aansturen en lesgeven zodat ze beter worden. 

Het doel is om een (h)echt team te zijn dat blind 

op elkaar kan vertrouwen zodra er iets gebeurt. 

Elke week maak ik een planning van wat we 

gaan doen en kijk ik samen met de groep waar 

de leerwinst ligt. Door deze werkzaamheden ben 

ik naast verpleegkundige ook militair, leiding-

gevende en instructeur. Ik doe heel veel dingen, 

waarbij ik mijn verpleegkundige taken aan de 

kant zet en meer bezig ben voor de groep dan 

voor mezelf. Pas wanneer ik op oefening ga, ben 

ik voor mijn gevoel weer echt die verpleegkun-

dige. Het ligt dus net aan de setting of oefening 

waar ik ben. Dat is soms even zoeken, maar 

tegelijkertijd ook heel erg leuk.” Bovendien is 

geen dag voor Suzanna en haar team hetzelfde. 

“De ene week word ik in mijn slaapzak midden 

in de natuur wakker, de andere keer ben ik op 

de kazerne en een week later kan ik zomaar in 

Duitsland zijn. Ik kom overal en nergens. Werken 

binnen defensie is voor mij veel meer dan alleen 

de zorg, omdat je niet dagelijks standaard aan 

het bed staat. Het is niet alleen op zorg gericht, 

het is ook militair zijn. Sinds ik bij defensie 

ben, ben ik veranderd. Ik denk makkelijker over 

dingen en ben zelfverzekerder in het voor de 

groep staan en over hoe ik dingen aanpak.  

Ook qua zorg is dit zo. In het begin dacht ik 

vaak: doe ik het wel goed voor de patiënt? Nu 

weet ik gewoon dat ik het goed doe. Dat gevoel 

geeft me meer rust en plezier dan ik eerst had 

en is binnen defensie ontstaan. Doordat mijn 

takenpakket zo divers is, heb ik mezelf veel meer 

ontwikkeld.”  →
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TRAIN AS YOU FIGHT

Als we op het oefenterrein verder tussen de 

bomen doorlopen, komen we uit op een open 

veld. Hier staat een ander, groot voertuig. 

Staande op acht grote wielen en bedekt met een 

camouflageprint is het voor een buitenstaander 

moeilijk te ontdekken waar dit gezaghebbende 

voertuig voor is. Tot je aan de rechterzijde een 

herkenbaar rood, medisch kruis ziet. Het is de 

zogenoemde boxer-ambulance die is ingericht 

voor gewondentransport. Van buiten dus 

een echt legervoertuig. Van binnen zie je een 

ambulance met allerlei apparaten en middelen 

om ter plekke de eerste hulp aan traumapatiën-

ten te kunnen verlenen. In de boxer kunnen in 

totaal tien personen mee. Naast de bestuurder 

en de commandant behoort de verpleegkun-

dige of geneeskundig verzorger tot de drie 

bemanningsleden. Daarnaast is er ruimte voor 

het vervoer van drie liggende of zeven zittende 

patiënten of een combinatie. Tijdens een ritje 

in de boxer merk je pas wat een uitdaging het 

voor een verpleegkundige moet zijn om in een 

noodsituatie te handelen. Er zitten geen ramen 

in, waardoor je totaal geen idee hebt wat zich 

buiten jou afspeelt of waar je je bevindt. Het 

voertuig maakt een enorm lawaai en dat maakt 

het lastig om je te focussen. Toch lijkt Suzanna 

hier niet zoveel stress van te ervaren dankzij de 

vele oefeningen die zij en haar team doen. 

Een wereld op zich
De gezondheidszorgorganisatie binnen defensie is 

een wereld op zich. Deze bestaat onder andere uit:

- een Militair Hospitaal (Utrecht)

- een revalidatiecentrum (Doorn)

- een eigen eerstelijns gezondheidszorgorganisatie 

(gevestigd door heel Nederland, in Duitsland en op 

Curaçao en Aruba)

- een eigen tandheelkundige dienst

- een opleidings- en trainingscentrum (Hollandsche 

Rading / Hilversum)

- specifieke krijgsmachtdeel gerelateerde onderde-

len, zoals een Duikmedisch Centrum (Koninklijke 

Marine, Den Helder), een Centrum voor Mens en 

Luchtvaart (Koninklijke Luchtmacht, Soesterberg) 

en een centrum voor trainingsgeneeskunde en trai-

ningsfysiologie (Koninklijke Landmacht, Utrecht)

- een eigen arbodienst met een expertisecentrum 

(Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstan-

digheden en Gezondheid, Amersfoort, Den Helder, 

Oirschot)

Ook heeft defensie een organisatiedeel dat zich 

bezighoudt met Militaire Geestelijke Gezondheids-

zorg (MGGZ, Utrecht). Een deel hiervan is werkzaam 

in de civiele samenwerking met ziekenhuizen, waaruit 

de inzet van chirurgische teams wordt gecoördineerd 

(Utrecht). Vanuit Heerenveen vindt het grootste 

deel van de geneeskundige logistiek plaats. Vanuit 

Amsterdam de medische keuringen bij aanstelling en 

vanuit Utrecht de medische keuringen bij arbeidson-

geschiktheid.
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“Alle trainingen die worden gedaan, zijn zo echt 

mogelijk. Dat is in het veld zo, maar daarnaast 

hebben we speciale ruimtes waar een conflict-

situatie exact wordt nagebootst. Door middel 

van geluiden uit bijvoorbeeld Afghanistan, 

geuren en verandering van het licht waan je je 

echt even daar. Dat is zo levensecht dat je bij 

een gewond persoon bijvoorbeeld niet denkt: 

dat is nep, het is maar een lotus. Je voelt dan 

juist je adrenaline stijgen. Alles draait erom dat 

je die routine erin krijgt zodat je – als je in zo’n 

situatie terechtkomt – je ook direct gaat hande-

len. Train as you fight noemen we dat. Het moet 

eigenlijk een soort dril zijn waardoor je precies 

weet wat je moet doen en welk protocol je volgt. 

De automatisch piloot gaat aan en je handelt. 

Als ik in juni volgend jaar naar Litouwen vertrek, 

heb ik mezelf hier al een half jaar volledig op 

voorbereid. Niet alleen door het oefenen van 

gevechtssituaties, maar ook door lessen te 

volgen die gaan over de cultuur van het land 

en de taal of het opnieuw doen van medische 

keuringen. Hierdoor voel ik me volledig klaar 

om op uitzending te gaan.” Een ander belangrijk 

aspect dat uit het ritje met de boxer naar voren 

komt, is het belang van goede communicatie. 

“Als verpleegkundige heb je nogal de neiging om 

tijdens een calamiteit in een soort bubbel te 

raken. Dat kan dus echt niet in een noodsituatie, 

want iedereen moet op de hoogte zijn van wat je 

doet. Daarom moet je als het ware papegaaien 

door continu hardop te zeggen wat je doet en 

de ander het te laten herhalen. Alleen dan weet 

je van elkaar wat je aan het doen bent waardoor 

iedereen weet wat de situatie van een patiënt is.” 

 →
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Enkele feiten:
Er werken ruim 2.800 defensiemedewerkers  
in de zorg: 1.800 militairen en 1.000 burgers. 

Koninklijke Landmacht en 
Koninklijke Marechaussee

1.200

Koninklijke Luchtmacht 250

Koninklijke Marine 350

Verdeling man en vrouw
Man Vrouw

Totale krijgsmacht 89% 11%

Geneeskundig deel krijgsmacht 68% 32%

Verpleegkundigen in dienst van Koninklijke 
Landmacht en Marechaussee (KL),  
de Koninklijke Luchtmacht (KLU) en  
de Koninklijke Marine (KM)

KL KLU KM

Algemeen Militair Verpleeg-
kundige (mbo niveau 4)

243 66 121

Hbo-V 30 5 4

IC-SEH 27 4 8

Vanuit deze plaatsen werken de  
geneeskundige militairen:

Koninklijke Marine Den Helder

Koninklijke Luchtmacht Gilze Rijen

Koninklijke Landmacht Ermelo, Havelte, Assen 
Schaarsbergen en  
Oirschot
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INZET VAN HET LEGER TIJDENS COVID

Dat je als militaire verpleegkundige niet alleen 

in het buitenland wordt ingezet, blijkt dit jaar 

wel door COVID-19. Momenteel is Suzanna drie 

weken werkzaam in Militair Revalidatie Centrum 

Aardenburg. Door het virus is een groot deel van 

het vaste personeel ziek geworden, waardoor 

hulp van defensie is aangevraagd. Tijdens de 

eerste golf eind maart van dit jaar werd Suzanna 

ook ingezet. Zij heeft toen vier weken geholpen 

in een verpleeghuis in Heerde. Op dat moment 

was dat echt een brandhaard. “In het begin 

dacht ik wel: laat mij maar op de ic staan. Wat 

moet ik tussen al die ouderen? Maar toen we 

daar aankwamen, zag ik wel dat we echt nodig 

waren. Personeel zat in een diep dal. Daar was 

het echt extreem. De ene dag overleden er vier 

mensen, de volgende dag weer drie. Dat ging 

maar door. Dat was voor het vaste personeel 

heel zwaar, zij kennen de mensen heel goed. 

Voor ons voelde het toch iets afstandelijker, als-

of we als buitenstaanders meekeken. Het zorgde 

voor on-Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld dat 

de kisten voor overleden personen op waren 

of dat iemand niet meer netjes kon worden 

afgelegd. Dat maak je normaal gesproken in 

ons land zelden mee. Het was tegelijkertijd voor 

mij een heel leerzame periode. En ondanks 

alles vind ik het mooi dat ik iets hebben kunnen 

bijdragen. Het past bij ons doel binnen defensie: 

daar hulp bieden waar het nodig is.” 

Na het interview verruilt Suzanna haar 

gevechtstenue weer voor haar witte uniform 

van het revalidatiecentrum. Het is tijd voor de 

overdracht. De komende tijd zal ze zich hier met 

veel enthousiasme in blijven zetten. Toch is ze 

blij als ze straks weer terug kan naar de kazerne 

in Havelte. “Het is hier heel leerzaam hoor.  

Maar ach, na een paar weken aan het bed te 

hebben gestaan, vind ik het genoeg. Dan ben ik 

weer toe aan wat anders.”  

COVID-19
Wie denkt dat militaire zorgverleners alleen worden inge-

zet bij buitenlandse missies, heeft het mis. Ook in eigen 

land kan beroep op hen worden gedaan, bijvoorbeeld 

vanwege de uitbraak van COVID-19. Als er sprake is van 

inzet van personeel van defensie, spreek je over militaire 

steunverlening in het openbaar belang. Elk verzoek tot 

steun wordt daarom zorgvuldig afgewogen. Verzoek om 

die bijstand gaat als volgt. Een zorginstelling dient bij de 

directeur publieke gezondheid van de veiligheidsregio 

een bijstandsverzoek in. Die veiligheidsregio beoordeelt 

vervolgens de aanvraag en stuurt deze naar het Lan-

delijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). In het 

LOCC wordt door de directeuren van de geneeskundige 

zorg bepaald welke prioriteit de aanvraag heeft. Als deze 

stappen zijn doorlopen, komt Defensie in beeld. De vraag 

gaat naar het Crisis Actie Team. Zij onderzoeken dan 

of defensie de inzet mag, wil en kan leveren. Op basis 

van hun advies wordt door de Commandant der Strijd-

krachten beslist – namens de minister van defensie – of 

zij daadwerkelijk de militairen, middelen of kennis gaan 

inzetten. Tot slot krijgen militairen of specifieke een-

heden de opdracht tot uitvoering van de bijstand. Dit kan 

op verschillende manieren gebeuren. Denk aan uitbrei-

ding van de intensive care bij het Universitair Medisch 

Centrum in Utrecht, ondersteuning bij de teststraat op 

Schiphol of extra hulp in verpleeghuizen. De vorm van 

ondersteuning is altijd van tijdelijke aard en stopt zodra 

civiele sectoren weer zelf genoeg mensen en middelen 

hebben. Tijdens de eerste golf ondersteunde defensie 

van 11 maart t/m 30 juni 2020 de civiele autoriteiten.  

In deze tweede uitbraak zijn er wederom militaire zorgver-

leners op verschillende plekken ingezet. Soms kan zo’n 

inzet ineens snel gaan. Zo hoorde Suzanna op een dins-

dagmiddag om 15.30 uur dat zij zich de volgende ochtend 

om 07.00 uur moest melden bij het Militair Revalidatie 

Centrum Aardenburg.

‘Voor een verpleegkundige  
bij defensie draait het om  

meer dan alleen de zorg’
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Is dit jouw spotlight?
Dan zijn wij op zoek naar jou Bel of mail ons voor onze super

interessante opdrachten!

Wij hebben interessante banen voor professionals 
die zich in de medische spotlights helemaal thuis 
voelen. Naast afwisseling, zelfstandigheid en goede 
inkomsten, bieden we je de ultieme flexibiliteit. 
Werk je het liefst losse dagen of heb je toch liever 
langere opdrachten? Op uitzendbasis, detachering 
of als ZZP-er? Bij ons is alles mogelijk! 

Uitdagende jobs voor: 
 Anesthesiemedewerkers
 Recoveryverpleegkundigen
 Operatieassistenten
 IC/CCU verpleegkundigen
 High & medium care verpleegkundigen
 Endoscopie & algemeen verpleegkundigen
 Verzorgende IG

Meer weten?
Alles over jouw voordelen, onze werkwijze en de 
huidige vacatures vind je op www .yucomedical.nl.

GEACCREDITEERD 
studieaanbod 

ONAFHANKELIJKE
nascholing  

  woensdag 10 februari Gehandicaptenzorg in 
het ziekenhuis

Bied mensen met een 
verstandelijke beperking 
de juiste zorg en begeleiding 
binnen de ziekenhuismuren!

Meer info: 
medilex.nl/ziekenhuisghz

CURSUS
Gezondheidsrechts voor 
zorgprofessionals

Weet welke regels er gelden, 
wat ze voor de praktijk 
betekenen én hoe u er het 
beste mee om kunt gaan!

Meer info: 
medilex.nl/gezondheidsrecht

  Startdatum: 2 maart

medilex.nl/gezondheidsrechtmedilex.nl/gezondheidsrecht

030-6933887 | info@medilex.nl | www.medilex.nl

CURSUS
Help! Mijn lijf doet raar!

Leer in twee dagen alles wat 
u moet weten over hormonen 
en de overgang bij zowel 
vrouwen als mannen met een 
verstandelijke beperking!

Meer info: 
medilex.nl/overgangvb  

7-daagse opleiding 
psychiatrie 
(gehandicaptenzorg) 
Ontvang veel praktische 
handvatten voor het signaleren 
van en omgaan met 
psychiatrische problematiek bij 
uw cliënten . 

Meer info: medilex.nl/
opleidingpsychiatrievbmrt21

  Startdatum: 12 maart

Online  
editie!

  11 en 12 februari

http://www.yucomedical.nl
https://bit.ly/3eI3anY
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Terwijl ik met mijn ene hand de deur van de afdeling open, probeer ik met 

mijn andere hand een doos met taart rechtop te houden. Een bewoon-

ster kijkt naar mij, vervolgens naar de taart en zegt goedkeurend: “Zo, zo.” 

Mijn collega ziet me stuntelen, doet de koelkast voor me open en vraagt 

of ik jarig ben. “Nee”, antwoord ik. “Vanwaar dan die taart?” Eerlijk ge-

zegd heb ik daar niet zo’n goed antwoord op. Het klinkt zo cliché, maar ik 

probeer om van iedere dienst een feestje te maken. Niet compleet met 

slingers en confetti enzo, maar soms wil een stukje taart wat extra’s toe-

voegen.  

Tijdens de overdracht vertelt mijn collega dat het met een cliënt op de 

andere afdeling niet goed gaat. Na een gesprek met de arts is besloten 

om over te gaan op palliatieve sedatie. Er is gevraagd of ik het vlinder-

naaldje wil zetten en de medicatie kan opstarten. Een andere collega 

blijft op de afdeling achter als ik naar de bewuste bewoner ga. Op haar 

kamer is het schemerig. Een klein schemerlampje hult de kamer in een 

zacht licht. Er speelt klassieke muziek op de achtergrond. Haar ogen 

zijn gesloten, het gezicht is ontspannen. Aan haar zij zit haar dochter. 

Ze reageert rustig op mijn aanspreken, kijkt van mij naar haar dochter 

en sluit haar ogen weer. Zachtjes vertel ik wat ik kom doen, maar ze lijkt 

zich terug te trekken in haar eigen wereldje. Het naaldje gaat in haar huid, 

een wenkbrauw trekt omhoog. Op haar gezicht een kleine grimas. Ver-

der niets. Tot ik de lijn wil vullen met de medicatie. Plots spert ze haar 

ogen wijd open en roept: “Nee” Boos kijkt ze van haar dochter naar mij. 

“Hoe lang gaat dit duren?” Eerst denk ik dat ze doelt op het geven van 

de medicatie, dus ik leg het uit. “Nee, hoe lang duurt dít hier!” Ze wijst 

om zich heen. Op haar manier heeft ze zojuist aangegeven dat ze vraagt 

hoe lang haar sterfproces gaat zijn. Een vraag waar ik geen antwoord op 

heb. Ondanks haar dementie is ze zich nu ontzettend bewust van wat 

komen gaat. Ze kijkt vragend naar haar dochter. “Mam, je wil toch naar 

papa toe? Je weet toch dat je niet meer beter wordt?” De bewoonster 

is stil. De stem van haar dochter breekt. Voor het eerst ben ik dankbaar 

voor mijn mondmasker. Hopelijk vallen hierdoor de tranen in mijn ogen 

niet zo op. Even zegt niemand iets. Tot de bewoonster haar lijf zichtbaar 

ontspant. Ze kijkt van haar dochter naar mij, knikt en zegt: “Ja.” Terwijl 

ik de medicijnen toedien, sluit ze zich af in haar eigen wereld. Op haar 

eigen manier heeft ze zojuist aangegeven dat het goed is zo. 

Even later loop ik mijn eigen afdeling weer op. Ik haal diep adem. Mijn 

collega is ondertussen druk in de weer met koffie en gebaksbordjes. Er 

wordt taart gegeten en gelachen. Ze kijkt me aan en vraagt: “Gaat het?” 

Ik glimlach, knik en zoek een stoel tussen de bewoners. Mijn collega 

geeft me een stuk taart. Waar ik normaal gesproken vriendelijk bedank, 

neem ik het nu dankbaar aan. Want tussen de taart en de dood zit het 

leven. En dat vieren we hier elke dag. 

COLUMN

Femke van der Palen (34) is 

verpleegkundige en journalist. 

Beide functies combineert zij door 

te schrijven over de zorg. Eerlijk, 

ontwapenend en het liefst met een 

beetje humor.

femkevanderpalen.nl

TUSSEN TAART  
EN DE DOOD

‘Ik probeer 
van iedere 
dienst een 
feestje te 
maken’ 
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tekst Marel van Andel I foto’s Jan Cor van Manen

Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden 

dat grondlegger van de verpleegkunde, 

Florence Nightingale, geboren werd. 

Florence staat bekend om hoe zij 

zieke en gewonde soldaten verzorg-

de tijdens de Krimoorlog en op deze 

manier vele levens redde. Als dank 

voor haar goede werk tijdens deze 

periode ontving ze een geldbedrag, 

dat ze gebruikte om de allereerste 

verpleegkundigenschool op te 

richten. Dit betekende het begin 

van de verpleegkunde. Sinds die 

tijd is er veel veranderd aan het 

vak en zo ook aan het uniform dat 

verpleegkundigen dragen. 

150 jaar
verpleegkundig  

uniform
Waar de verpleegkunde begon met bijna volledig in zwarte kleding 

bedekte zusters met een kap, is het beeld van een verpleegkundige nu 

helemaal anders: de kleding is wit, soms met hier en daar een kleurtje,  

er is geen verpleegkundig kapje meer en er worden broeken gedragen  

in plaats van jurken. Maar hoe is het tot die transformatie gekomen?

Een reis door de tijd: 
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DE EERSTE VERPLEEGKUNDIGEN (VANAF 1840)

De allereerste verpleegkundigen waren religieuze 

zusters, zonder officiële opleiding. Zij werkten 

in katholieke gasthuizen. Daar leefden ze naar 

wat het katholieke geloof hun voorschreef. Als 

een jonge vrouw het klooster intrad, legde zij 

geloften af van armoede, gehoorzaamheid en 

zuiverheid, daarnaast moest zij zich houden aan 

de kloosterregels.

Dit kwam dan ook terug in de kleding: de zusters 

droegen een habijt. Deze bestond uit een lange, 

zwarte jurk met lange mouwen en een wijde rok. 

Op het hoofd droegen de zusters een witte kap 

met daaroverheen een zwarte sluier. IJdelheid 

was verboden en dat was zichtbaar aan de vorm 

van de jurk. Zwart staat voor nederigheid en 

daarom was de kleding gemaakt in het zwart. De 

habijt wordt gezien als het eerste verpleegkundi-

ge uniform in Nederland. 

HET DIACONESSENKOSTUUM (1885-1940)

Niet veel later kreeg de habijt een protestantse 

tegenhanger: het diaconessenkostuum. Een 

hoog gesloten jurk tot net boven de voet, met 

een witte strik onder de kin en een klein wit 

kapje op het hoofd. De stof was donkerblauw 

met kleine lichtblauwe stipjes. De reden waarom 

deze jurk ook wel nopjes- of moesjesjapon 

genoemd. Als de diacones naar buiten ging, 

kwam er over het kostuum nog een zwarte kap 

en mantel. Dit kostuum werd gedragen van 

ongeveer 1885 tot 1940. 

In die tijd was de opvatting dat vrouwen bin-

nenshuis moesten werken. Vrouwen die dat 

niet deden, zoals oppasseressen, hadden een 

slecht imago en stonden niet bekend als een 

beschaafde vrouw. Daarom was het van belang 

dat de verpleegkundigen, die ook buitenshuis 

werkten, zich netjes kleedden. Nette vrouwen 

waren in die tijd te herkennen aan een wit 

mutsje en een schoudermantel. Daarom werden 

die onderdelen toegevoegd aan het diacones-

senkostuum. Het witte mutsje werd onder de kin 

vastgestrikt. Uiteindelijk blijkt dat dit kapje nog 

een lange tijd meegaat in de verpleegkunde.

Om zedelijkheidsredenen hadden de uniforms 

lange mouwen. Tijdens het werk werden deze 

opgerold, maar dat was niet heel handig en 

hygiënisch. Toch bleven voornamelijk religieuze 

instellingen zich vasthouden aan deze lange 

mouwen.  →

VROEGER WAS 
HET VOORAL 

BELANGRIJK DAT DE 
VERPLEEGKUNDIGE ER 
NIET TE VERLEIDELIJK 

UITZAG
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IN 1924 WERDEN 

VERPLEEGKUNDIGEN IN 
AMSTERDAM VERBODEN 

HUN HAAR KORT TE LATEN 
KNIPPEN. ALS DIT WEL ZO 
WAS, MOESTEN ZIJ OP DE 

KINDERAFDELING
WERKEN

ZIEKENHUIZEN

Vanaf 1900 kreeg het ziekenhuis een vaste vorm 

en daarmee het verpleegkundigenuniform ook. 

Het precieze uniform verschilde nog een beetje 

per ziekenhuis, maar er ontstond uniforme 

kleding, die voor iedereen acceptabel was. Het 

uniform leek op de kleding van het dienstper-

soneel. Daarnaast werd het ontwerp beïnvloed 

door het militaire uniform. Dit kwam voorna-

melijk terug in het feit dat het verpleegkundige 

uniform uit verschillende losse onderdelen 

bestond en daardoor moeilijk aan te trekken 

was. Het aantrekken was daardoor een blijk van 

discipline. Het witte schort verwees naar de 

medische beroepsgroep, die zich inmiddels al 

wit kleedde. 

In het begin van de twintigste eeuw werden 

versoepelingen van de eisen van het uniform 

ingevoerd. Vanuit Engeland waaide er naar 

Nederland een trend over waarbij meer bewe-

gingsvrijheid mogelijk was voor de vrouwen. De 

kleding was eerst strak, met een korset, en zorg-

de er zelfs voor dat de bloedsomloop bekneld 

raakte. Dit werd veranderd en het uniform werd 

wijder en vormlozer.

Met het dragen van een net uniform konden ver-

pleegkundigen professionaliteit uitstralen. Daar-

bij was het dan ook vaak niet mogelijk om zelf 

keuzes te maken over bijvoorbeeld haardracht 

of sieraden. Als alle verpleegkundigen dezelfde 

jurk, hetzelfde schort en kapje zouden dragen, 

zou dit laten zien dat zij gehoorzaam, netjes en 

competent zijn.

KEIZERSLINNEN JAPON MET HARTJESSCHORT 

(CIRCA 1940)

In 1940 kwam er een einde aan de verplichte 

lange mouw met de invoering van het keizer-

slinnen japon met hartjesschort. De jurk had 

een praktische, korte mouw. Wel moest altijd 

het bovenste knoopje van de japon dicht en 

zorgden het witte kraagje en de manchetknopen 

voor een nette uitstraling. Over het blauwe 

keizerslinnen droegen de verpleegkundigen een 

wit hartjesschort, dat zijn naam te danken heeft 

aan het bovenstuk dat van breed naar smal naar 

beneden loopt. 

Keizerslinnen werd tussen 1920 en 1970 vooral 

gedragen door leerling-verpleegkundigen. 

Gediplomeerden droegen vaker een effen, 

donkere kleur. Op deze manier waren verpleeg-

kundigen en leerling-verpleegkundigen van 

elkaar te onderscheiden. Ook waren verschillen 

te herkennen aan een insigne dat verpleegkun-

digen droegen. Als je slaagde voor een verple-

gingsopleiding kreeg je naast je diploma ook een 

insigne. Later werden er ook instellingsinsignes 

gegeven aan leerlingen, die tegelijk werknemer 

waren in de opleidingsinstelling, zodat zij zich 

trots konden voelen over hun werkplek. 
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KRAAMVERZORGSTER (1948-1975)

Ook kraamverzorgers waren herkenbaar aan 

hun kleding en insigne. Ze droegen een japon 

van bruin keizerslinnen met korte mouwen en 

een bruine sluier. Dit uniform werd gedragen 

tussen ongeveer 1948 en 1975. De kraamver-

zorgsters richtten zich op de verzorging van 

de moeder en haar baby en ze hadden geen 

volledige verpleegkundige opleiding gehad. Ze 

droegen dan ook niet dezelfde insigne, maar 

eentje met een ooievaar erop.

DÉSIRÉE (1957)

Door de Tweede Wereldoorlog ontstond er een 

schaarste aan textiel. Daardoor konden de 

eisen voor het uniform niet meer goed gevolgd 

worden. Dit zorgde ervoor dat er niet meer over-

al min of meer hetzelfde werd gedragen. Dit was 

niet de bedoeling, en daarom vroeg de Federatie 

Haagse ziekenhuizen aan moderedactrice 

Constance Wibaut of zij een modern uniform 

kon ontwerpen, dat door iedereen gedragen kon 

worden. Deze japon werd in 1957 gepresenteerd 

en kreeg de naam Désirée, wat ‘de gewenste’ 

betekent. De jurk was helemaal gemaakt van 

synthetische stof in een grijsblauwe tint. 

Daaroverheen kwam een wit katoenen schort. →
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Toch bleek de Désirée niet helemaal de gewens-

te te zijn. Door de hoge ronde hals was er weinig 

ruimte voor het kraagje en de insigne, daarom 

kwam er een model met een V-hals. Er bleef 

alsnog kritiek. Doordat het uniform synthetisch 

was, was het zweterig en warm om te dragen en 

kon het slecht tegen zuren en chemicaliën. De 

knopen op de rug zorgden ervoor dat het niet 

comfortabel was om te zitten. Hierdoor werd het 

uniform niet landelijk gedragen.

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Wijkverpleegkundigen kregen met nog meer 

obstakels te maken wat betreft het uniform. 

Zij gingen bij patiënten thuis langs om hen te 

verzorgen en voor te lichten. Hierdoor kwam de 

hygiëne in geding, de lange jurk hing dicht bij de 

grond, waardoor die regelmatig vies werd als de 

verpleegkundige van patiënt naar patiënt reisde. 

Het was ook geen doen om bij elke patiënt om 

te moeten kleden.

Daarom werd ervoor gekozen dat wijkverplegers 

hun rok korter mochten dragen. Veel verpleeg-

kundigen gingen zelf aan de slag om het aan te 

passen. Hierdoor ontstonden verschillen en dat 

was niet de bedoeling van een uniform. Daarom 

werd er in 1949 een nieuwe serie uniforms voor 

wijkverpleegkundigen gepresenteerd.

Het reizen van patiënt naar patiënt ging eerst 

vooral te voet of met de fiets, maar later ook 

wel op een motor of brommer, zoals een solex. 

Om aangenaam door de kou en regen te 

kunnen rijden, droegen ze in de jaren zestig een 

dikke leren jas over het uniform. Op het hoofd 

droegen ze een zwarte wijkzustermuts met een 

witte rand, waaraan mensen konden herkennen 

dat het om een verpleegkundige ging.

‘Om aangenaam door de kou 
en regen te kunnen rijden, 
droegen ze in de jaren zestig 
een dikke leren jas  
over het uniform’ 

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit
De oude uniformen die voor dit artikel zijn gebruikt, liggen alle-

maal opgeslagen in het kenniscentrum van Stichting Historisch 

Verpleegkundig Bezit (SHVB) in Urk. Naast uniformen, vind je 

hier allerlei unieke objecten die een goed tijdsbeeld geven van de 

zorg door de jaren heen. De modellen zijn oud-verpleegkundigen 

en vrijwilligers bij SHVB. Daarnaast stonden Sandra Pouw en 

Loes Pasterkamp, twee zorgprofessionals die nu werkzaam zijn 

in de zorg, hiervoor model.
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HET UNIFORM  
VAN POLYESTER WERD 

TRANSPARANTER NAARMATE 
HET VAKER GEWASSEN WERD. 
DAAROM WERD ER LATER EEN 

COATING OP HET UNIFORM 
GEDAAN OM DAT TEGEN 

TE GAAN

LEERLINGENUNIFORM ACADEMISCH 

ZIEKENHUIS VAN DE VU (1967)

In 1966 werd het Academisch ziekenhuis 

van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam 

officieel geopend. Als kleding werd in eerste 

instantie het Désirée-uniform voorgeschreven 

met een wit kapje. Vlak na de opening kwam 

er toch een ander uniform voor de leerling-

verpleegkundigen, dat speciaal voor dit 

ziekenhuis was ontworpen. 

Het uniform bestond uit een lichtblauwe jurk 

met aan de voorkant een knoopsluiting. Daar-

overheen kwam een wit schort met een ronde 

hals. Het materiaal was hetzelfde als dat van 

de Désiréejapon, grotendeels polyester. Bij de 

outfit hoorden ook witte schoenen, die voor 

elke leerling op maat gemaakt werden. De enige 

verbetering ten opzichte van de Désirée was dat 

de knopen niet op de rug zaten, maar aan de 

voorkant. Dit zorgde er dan ook voor dat er in 

1974 overgestapt werd op een nieuw uniform.

WIT UNIFORM

Rond 1980 veranderde het uniform van 

blauwachtige kleuren naar volledig wit. Wit 

speelde altijd al een grote rol: manchetknopen, 

kraagjes en schorten waren vroeger vaak ook al 

wit. Dit had vooral te maken met het uitstralen 

van zuiverheid voor het geloof en voor hygiëne. 

Op kleding van een lichte kleur waren vlekken 

goed te zien en werd de kleding dus ook goed 

gewassen als het nodig was. Als er geen vlekken 

op de witte kleding zit, kun je ook goed zien dat 

het schoon is.

In Engeland werd al eerder overgegaan op een 

volledig wit uniform, maar in Nederland nog 

niet. Dit kwam pas op gang toen er nieuwe 

synthetische stoffen werden geïntroduceerd, die 

goed te wassen waren, snel droogden en niet 

gestreken hoefden te worden. De symbolische 

reinheid van het wit kon toen worden overgedra-

gen op het volledig witte uniform. →
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KORTERE ROK OF BROEK

In het dagelijks leven kwam in 1965 al de mini-

mode op, maar het was toen ondenkbaar dat dit 

was terug te zien binnen de verpleegkunde. Toch 

gebeurde dat rond 1980. De roklengte van onder 

de knie maakte plaats voor de korte rok, die tot 

boven de knie kwam.

Aan het eind van de jaren zestig, na de seksuele 

revolutie en de tweede golf, waren de gedachten 

over de vrouwelijke eerbaarheid veranderd. 

Vrouwen hoefden niet meer te stoppen met 

werken als zij gehuwd en zwanger waren. Daar-

door kwamen er positieverpleegstersjaponnen. 

Daarnaast kregen vrouwelijke verpleegkundigen 

de keuze tussen een rok en een broek. 

Ook de kragen, manchetten en schorten ver-

dwenen. Om praktische redenen werd gekozen 

voor een uniform dat uit één kledingstuk 

bestond. Dat was makkelijk aan en uit te trekken 

en het kon eenvoudig helemaal in de was. Het 

kapje, dat tot dan toe door alle verpleegkun-

digen gedragen werd, verdween. Steeds meer 

mannen kwamen werken in de verpleegkunde 

en die wilden niet hun haar bedekken. De 

vrouwen volgden en stopten ook met het dragen 

van een kapje. 

MANNELIJK UNIFORM

De mannelijke uniformen kregen een stuk 

minder aandacht wat veranderingen betreft. In 

1942 kwam verpleger Besteboer naar buiten met 

een pleidooi voor het verbeteren van het man-

nenuniform. De kritiek ging over de jassen in 

de psychiatrie, ze beschermden wel goed, maar 

waren niet hygiënisch genoeg door de lengte. 

Daarnaast hadden de mannelijke verpleegkun-

digen last van het ziekenhuisuniform. Daar was 

het voorschrift om een korte witte jas te dragen, 

met daaronder een linnen pantalon. Dit was 

niet hygiënisch en economisch. De broek moest 

buiten de ziekenzaal telkens gewisseld worden, 

wat ervoor zorgde dat er bacteriën verspreid 

werden. 

Toch kwam er niet direct een oplossing. Twintig 

jaar later kwam er een alternatief, maar ook daar 

waren de verpleegkundigen niet heel tevreden 

over. Zo zat er een stropdas in het uniform, die 

bij het bukken uit de jas glipte en het jasje week 

uit als een rok als het gedragen werd. Daarom 

werd er toen alsnog een ander uniform inge-

voerd, dat wel aan de eisen voldeed. 

TEGENWOORDIG: HET WITTE BROEKPAK

Vanaf het einde van de twintigste eeuw verdwij-

nen de grote verschillen tussen het mannelijke 

en vrouwelijke uniform. De jurk wordt vervangen 

door een broekpak. Hierdoor dragen zowel 

mannelijke als vrouwelijke verpleegkundigen 

hetzelfde witte uniform, tot op de dag van 

vandaag. De laatste jaren is het een trend dat 

ziekenhuizen kleine details toevoegen in de 

kleuren van bijvoorbeeld hun logo. De vraag 

blijft nu natuurlijk wat de toekomst zal brengen 

voor het uniform.
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Vandaag de dag wordt het algemene beeld in de zorg nog altijd 

voor een groot deel bepaald door witte uniformen gemaakt van 

een stugge en niet-ademende stof. Vaak zonder goed model  – 

een taille is ver te zoeken  – en bedacht zonder enig overleg met 

zorgprofessionals zelf. Volgens Sarah Webb en Joyce Tempel  

van FITS Care is het tijd voor een nieuwe kijk op zorgkleding.  

Zij ontwikkelden een nieuwe, kleurrijke en duurzame kledinglijn. 

tekst Femke van der Palen  |  foto’s Carlo Senten

Dag witte vormloze pakken,   
kleurrijke kleding

In het kantoor van FITS Care in Apeldoorn hangen 

de rekken vol met bedrijfskleding. Begin dit jaar 

is daar FITS Care aan toegevoegd, een aparte 

kledinglijn voor zorgprofessionals. Dat de beden-

kers van deze kleding niet over één nacht ijs zijn 

gegaan, blijkt wel als we Joyce en Sarah spreken. 

Ze hebben tijdens het proces voortdurend dingen 

afgestemd met de uiteindelijke dragers: de zorg-

professionals. 

Joyce: “We hebben eerst onderzoek gedaan naar 

wat er nu te verkrijgen is en wat de wensen zijn 

van zorgprofessionals. Hieruit bleek al snel dat het 

grootste struikelpunt de pasvorm en de stof zijn. 

Dit hebben we dus meteen aangepakt.” Na het 

onderzoek en het maken van de eerste schetsen, 

was het tijd voor een terugkoppeling. Sarah: “Dat 

was heel waardevol. We hadden bijvoorbeeld een 

model bedacht waarbij de zakken op een bepaal-

de plek zaten. Bleek dus na de feedback dat dit 

helemaal geen handige plek was.”

Sarah Webb (links)  

en Joyce Tempel.
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DAG WITTE PAKKEN

Het meest in het oog springend is misschien nog 

wel de kleur. Joyce: “We merkten dat er veel on-

wetendheid was over het veranderen van de kleur. 

Veel zorgprofessionals dachten dat uniformen per 

se wit moeten zijn vanwege de regels. Het gaat 

er juist om dat het lichte kleuren zijn, waardoor 

je meteen ziet wanneer je uniform vies is. Wit is 

dan misschien logisch, maar niet de enige optie.” 

Naast de kleur, is er veel aandacht besteed aan 

het model en het materiaal. 

Joyce: “Zoals we allemaal weten, gelden er voor 

de zorg veel regels. Er wordt te weinig rekening 

gehouden met de zorgprofessional. Dat zie je te-

rug in de kleding die wordt gedragen: de identiteit 

van de zorgprofessional mist. We maken daarom 

gebruik van duurzame en rekbare stoffen. Hier-

door kun je een hele andere pasvorm aanhouden. 

Wat je nu ziet, is toch vaak vormloos. Aangezien 

er veel vrouwen werken in de zorg, vinden wij het 

belangrijk dat er rekening wordt gehouden met 

hun figuur. We zorgen dat iemand deskundigheid 

uitstraalt, maar zich ook vrouwelijk en fijn voelt in 

de kleding. Bovendien heeft kleur een positieve 

invloed op iemand zijn gemoedstoestand.”

TIJD VOOR VERANDERING

Begin 2021 wordt de nieuwe kledinglijn gelan-

ceerd. Op dit moment zijn de ambassadeurs de 

eerste samples in de praktijk aan het testen. “Tot 

nu toe zijn de reacties super. Hartverwarmend 

zelfs. Men wacht hier al jaren op, eindelijk komt er 

wat vernieuwends op de markt! We ervaren hoge 

betrokkenheid vanuit de branche. Dat motiveert 

ons alleen maar meer om iets gaafs voor deze 

belangrijke mensen neer te zetten.” 

Exclusief voor FLOOR-lezers:

Voeg je toe aan het FITS Care 

panel waarbij je mee mag denken 

over de ontwikkeling van nieuwe 

artikelen, als eerste op de hoogte 

wordt gehouden over hun nieuwe 

collectie en profiteert van een leuke 

welkomstkorting. 

Meld je aan via www.fitscare.nl  

met de speciale code: FC91

@fits.care
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Designated survivoR
Tom Kirkman moet na een onverwachte, schokkende gebeurtenis het 

presidentschap op zich nemen. Deze serie geeft een kijkje in het leven 

van een president en met welke lastige beslissingen hij allemaal te ma-

ken heeft. Het land wordt constant geteisterd door binnen- en buiten-

landse dreigingen en dat terwijl de nieuwe president zich afvraagt of hij 

wel geschikt is voor deze rol. Drie seizoenen kijkplezier. Ideaal als je in 

deze koude dagen wil bingewatchen. Te zien op Netflix.

ONTSPANNING

De tips van
Sanne (22) is student verpleegkunde. Ze weet als geen ander hoe belangrijk het is 

om soms even te kunnen ontspannen en je studie of werk links te laten liggen. Op 

deze pagina deelt ze haar kijk- en leestips met ons. Wil je meer lezen over Sanne? 

Blader dan naar pagina 50 voor haar verhaal.

tekst Britt Rutten | foto Ton de Bruin
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A star is born
Een ontroerende film waarin Lady Gaga en 

Bradley Cooper de hoofdrol spelen. Jackson is 

muzikant maar zijn succes is aflopend. Hij krijgt 

hoop wanneer hij Ally ontmoet, waarin hij veel 

potentie ziet. De twee raken verliefd. Toch heeft 

Jackson er maar moeite mee dat Ally met haar 

groeiende talent zijn eigen succes overschaduwt. 

Ook te zien op Netlfix.

De selectie
De selectie is het eerste boek uit de serie van vijf, 

geschreven door Keira Cass. Een select groepje 

meisjes dat een armoedig bestaan leidt, krijgt de 

kans om hun leven drastisch te laten veranderen. 

Een droom die uitkomt zou je zeggen, maar niet 

voor America Singer. Mocht je na het lezen van 

alle boeken nog niet klaar zijn, dan heb je geluk. 

Het eerste boek wordt namelijk verfilmd.

De tips van
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Door elkaar op verschillende manieren aan te raken, zullen er andere geluiden 

te horen zijn, zoals een kerktoren, trein of de zee. De geluiden roepen herin-

neringen en emoties op, waardoor verbinding mogelijk is. Mariëlle Peereboom, 

welzijnsmedewerker bij Sint Jacob in Schalkwijk, zag zelf wat deze geluiden voor 

cliënten kunnen doen. “Ik merkte dat een dochter van een van de bewoners 

graag meer interactie wilde hebben, daarom heb ik de CRDL aangeraden. De 

bewoonster was altijd erg alert, maar toen haar dochter over haar arm wreef 

en er zeegeluiden te horen waren ontspande ze helemaal. De dochter vertelde 

dat haar moeder vroeger in Zandvoort had gewoond en dat ze de zeegeluiden 

waarschijnlijk herkende.” 

Tijdens de ontwikkeling van het instrument is goed nagedacht over het design. 

“Het gebruik van hout en speelse organische vormen nodigen uit om aan 

te raken en aan de buitenkant is het niet te zien dat het een technologisch 

hulpmiddel is”, zegt Ger Schuivens, directeur van CRDL. Het instrument wordt 

goed ontvangen. Er zijn al meer dan duizend exemplaren in gebruik. Bovendien 

heeft de CRDL al meerdere prijzen gewonnen. Denk onder andere aan de Prach-

tig-oorkonde van Alzheimer Nederland i.s.m. PGGM&CO, de HeldCare 2017 van 

Achmea i.s.m. Social Enterprise NL, de Purpose Award 2017 van uitgeverij De 

Optimist i.s.m. de Droomfabriek Amsterdam en de Nationale ZorgInnovatieprijs 

2018 van de ministeries van Economische Zaken en VWS.

De prijzen en erkenningen zijn verleend, omdat de CRDL een mooi voorbeeld is 

van complexe technologie die eenvoud in gebruik laat zien. En het onderstreept 

de menselijke maat in de zorg door het scheppen van verbinding.

Soms is het lastig om contact te maken met een cliënt, bijvoorbeeld 

omdat die daar moeite mee heeft door een aandoening. Aanrakin-

gen en geluiden kunnen dan helpen om toch contact te maken en 

dat is waar het instrument CRDL (Cradle) op gericht is. Als twee per-

sonen hun hand op de CRDL leggen en vervolgens elkaar op de huid 

aanraken, zal de ruimte gevuld worden met geluiden.

Voor meer informatie:  

www.crdl.com/FLOOR

Kortingscode bij informatie-  

of offerteaanvraag: 

 

FLOOR

‘Door de  
geluiden  
van de zee 
ontspande  
ze helemaal’

http://www.crdl.com/FLOOR
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“Ik ga proberen om mijn verhaal zo duidelijk 

mogelijk uit te leggen, maar het kan zijn dat 

ik dingen vergeet. Sinds ik corona heb gehad, 

werken mijn hersenen gewoon niet meer zo 

goed. Al zeven maanden heb ik last van een 

soort black-out.” Aan het woord is Sanne. Ze 

had dubbel pech, want ze raakte niet één, maar 

zelfs twee keer besmet met het virus. De eerste 

keer was tijdens haar stage in het ziekenhuis. 

“Het begon met een kuchje, maar ik dacht nog: 

dat komt vast door de droge lucht. Tot ik van het 

ene op het andere moment mijn geur en smaak 

verloor.” Ze laat zich testen en de uitslag blijkt, 

zoals ze zelf dan al verwacht, positief te zijn. An-

dere klachten als long- en keelpijn beginnen op 

te spelen en ze voelt zich steeds zieker worden. 

Sanne sluit zichzelf op in haar slaapkamer uit 

angst om haar ouders en zusje te besmetten. 

Ze beleeft soms spannende tijden, alleen in 

haar kamer. “De benauwdheid was eng, maar 

ik vertelde dat niet tegen mijn ouders. Ik wilde 

ze niet ongerust maken. Achteraf realiseerde ik 

me pas hoe angstig die benauwdheid was.” Na 

die eerste besmetting test ze na twee weken 

negatief. Toch blijft ze last houden van klachten 

als vermoeidheid en concentratiestoornissen. → 

DUBBELINTERVIEW

Als zorgprofessional 

zelf ziek door 
corona

Sanne de Jong (22) is student hbo-v en Marcel van Loon (55) 

SEH-verpleegkundige. Ze staan allebei vol in het leven als dat dit 

jaar plots helemaal verandert. Ze raken besmet met COVID-19 en 

ervaren sindsdien heftige restverschijnselen. Dagelijks worden zij nog 

met de gevolgen van het virus geconfronteerd. De rollen zijn ineens 

omgekeerd: van zorgprofessional zijn ze nu ineens zèlf patiënt. 

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin
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In Nederland zijn t/m 17 november 2020 ruim 58.000 

zorgprofessionals besmet geraakt met COVID-19. Dat 

komt neer op 16% van alle bevestigde besmettingen 

in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar. Hiervan zijn 15 zorg-

medewerkers overleden aan het virus.* 

ICN, de internationale beroepsorganisatie voor ver-

pleegkundigen, stelt dat in totaal meer dan 4 miljoen 

zorgmedewerkers besmet zijn geraakt met COVID-19. 

Daarvan zijn inmiddels 1500 sterfgevallen van ver-

pleegkundigen bevestigd in 44 landen. Heel veel lan-

den hebben de cijfers rondom zorgmedewerkers niet 

vrijgegeven. ICN stelt op basis van de internationale, 

beschikbare data rondom besmettingen en sterfge-

vallen dat inmiddels meer dan 20.000 zorgmedewer-

kers wereldwijd zouden zijn overleden aan het virus.**

*Bron: RIVM / **Bron: ICN

 

Ze besluit om een dag naar haar stage te gaan, 

maar dat valt haar ontzettend zwaar. Ze kan 

alleen nog maar zitten. Noodgedwongen belandt 

ze weer thuis en in overleg met het ziekenhuis 

wordt besloten om haar stage af te breken. 

Door corona heeft ze teveel uren gemist. Haar 

wereldje wordt steeds kleiner, ze komt vrijwel 

nergens meer. Omdat ze zich maar niet beter 

voelt worden, start ze met oefeningen bij een 

fysiotherapeut. Heel langzaam komt er een 

beetje herstel. Na acht weken voelt ze zich goed 

genoeg om eropuit te gaan. Achteraf heeft ze 

daar spijt van. “We zijn twee uur naar Den Haag 

gegaan, maar het was daar zo druk. We zijn weer 

omgedraaid, maar vanaf dat moment begon 

ik me weer slechter te voelen. Ik dacht dat het 

Cijfers  

COVID-19 & 
 

zorgprofessionals

kwam omdat ik teveel van mezelf had gevraagd 

na al die tijd.” Maar het wordt niet beter en om-

dat ze zich zorgen maakt, gaat ze weer naar de 

huisarts. “Ik vroeg haar of het opnieuw corona 

kon zijn, maar ze achtte de kans heel klein. 

Toch ben ik getest en wederom was de uitslag 

positief. Ik was zo verbaasd. Hoe kon dit? Zelfs 

de huisarts schrok ervan. In Haaglanden was ik 

op dat moment de eerste persoon die voor een 

tweede keer het virus kreeg.” 

GERADBRAAKT 

Het verhaal van Sanne staat niet op zichzelf. In 

maart van dit jaar raakt ook Marcel besmet met 

COVID-19 en ook hij heeft nog altijd last van de 

lange nasleep. Het is zelfs nog maar de vraag 

of hij ooit weer de oude wordt. “Op 21 maart 

werd ik wat rillerig, maar daar schonk ik verder 

geen aandacht aan. De dag erna werd dat erger, 

had ik het koud, begon ik te hoesten en kreeg ik 

hoge koorts. In de vier dagen die volgden, werd 

ik ontzettend ziek. Ik had het benauwd, moest 

veel hoesten en had pijn in mijn hele lichaam. 

Ik voelde me geradbraakt en kon nauwelijks 

slapen. Wat ik ook deed: alles veroorzaakte pijn 

of benauwdheid. Na vijf dagen ging ik naar het 

coronaspreekuur. Omdat ik COPD heb en mijn 

huisarts me sterk van corona verdacht, wilde hij 

me laten testen. Maar omdat ik zorgmedewerker 

ben en al in quarantaine zat, werd dat niet 

gedaan.” De dagen erna blijft Marcel doodziek. 

Ook bij hem verandert zijn smaak en zorgt de 

benauwdheid voor angst. “Vooral in de nacht 

nam de benauwdheid toe. Zelfs door ademen 

kon ik al een hoestprikkel krijgen waardoor ik 

nog benauwder werd. Ik werd angstig om te 

ademen of te hoesten, waardoor ik last kreeg 

van hyperventilatie.” 

Na twaalf dagen lijkt Marcel, naar eigen zeggen, 

corona te hebben overwonnen. Dat betekent 

niet dat hij zich dan daadwerkelijk helemaal 

hersteld voelt. “Vanaf dat moment voelde het 

alsof ik een andere fase inging van het ziek 

zijn. De klachten als koorts en hoesten waren 

dan misschien wel verdwenen, maar nog altijd 

voelde ik me gesloopt. Daarbij was ik tien kilo 

afgevallen. Dit was absoluut meer dan een 

griepje. Ik voelde dat ik nog een lange weg te 

gaan had.”     
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LANGE WEG

Inmiddels zijn Sanne en Marcel al maanden 

bezig om aan hun herstel te werken, maar dat 

gaat met kleine stapjes. Frustrerend, want voor 

allebei voelt de toekomst nu onzeker en het 

zorgt voor veel vragen. Zullen ze ooit helemaal 

herstellen? Hoe lang gaat dit nog duren? Kun-

nen ze weer volledig in de zorg aan het werk? 

Sanne: “Tussendoor ben ik begonnen aan een 

nieuwe stage in het verpleeghuis. Ik maakte 

dagen van 07.00 tot 14.00 uur en als ik dan 

thuiskwam, kon ik niets anders dan slapen. Dat 

vroeg zoveel van me, dat in overleg met school 

is besloten om mijn stage even stil te leggen. In 

februari hoop ik deze weer te kunnen herstarten, 

maar zo ver ben ik nog niet. Dagelijks doe ik 

oefeningen, maar echt verbetering voel ik niet. Ik 

probeer om positief te blijven en van de goede 

afloop uit te gaan, maar soms is het behoorlijk 

frustrerend. Recent is uit onderzoeken geble-

ken dat ik een darmbacterie heb opgelopen. 

Mogelijk draag ik die al heel lang bij me, maar 

is corona een trigger geweest om tot uiting te 

komen. Hiervoor heb ik een zware kuur gekregen, 

waardoor ik me ontzettend beroerd heb gevoeld. 

Ik blijf ontzettend moe en kom nergens meer. 

Soms voelt het als een soort vicieuze cirkel.”

Voor Marcel geldt hetzelfde. Omdat hij zo moe 

blijft, moet hij een fietstest doen. Aan de hand 

daarvan komt hij bij de cardioloog terecht. Deze 

besluit om verder onderzoek te doen. “Mijn 

longen lieten geen blijvende schade zien en ook 

mijn hart- en kransslagader waren in orde. Hij 

ontdekte wel een verkalking aan de linkerkant 

van mijn hartzakje. Daar kan ik heel oud mee 

worden, maar het zou mijn herstel wel in de weg 

staan.” Marcel gaat net als Sanne met behulp 

van fysiotherapie revalideren. “Hier startte ik 

met drie minuten lopen per dag. Dat was voor 

mij op dat moment ware topsport. Met kleine 

stapjes leek ik vooruit te gaan, tot bleek dat mijn 

lijf het niet aankon. De bedrijfsarts had bepaald 

dat ik weer gedeeltelijk aan het werk kon.  →
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Nadat ik twee dagen vier uur had gewerkt, kreeg 

ik een enorme terugval. Weer was ik een week 

ziek, weer ontwikkelde ik hoge koorts en weer 

kreeg ik andere klachten. Met psychologische 

begeleiding heb ik moeten leren dat mijn lijf mijn 

herstel bepaalt.” Daarna krijgt hij drie keer zo’n 

terugval. In juni gaat het nog slechter met Mar-

cel, hij krijgt last van pijnlijke en zware armen 

en benen. Deze klachten zijn nog bepalender 

voor zijn herstel. “Momenteel zijn de klachten 

in mijn benen zo erg toegenomen, dat ik nog 

geen tien minuten op mijn voeten kan staan. Ik 

heb 24/7 zenuwpijnen vanaf de knie tot en met 

mijn voeten. Ik heb al veel soorten medicijnen 

geprobeerd, zonder resultaat. Momenteel zit ik 

op een equivalent van 80 milligram morfine per 

dag en daar komt de pijn nog gewoon doorheen. 

Ik rijd rond in een scootmobiel, slaap slecht en 

ben sneller kortademig. Ik heb een korter lontje, 

omdat ik sneller ben overprikkeld. Sommige 

vakkennis ben ik helemaal kwijt en ik moet 

soms echt zoeken naar namen of woorden. Uit 

het spier- en zenuwonderzoek van de neuroloog 

blijkt dat er nog maar weinig kans is op verbe-

tering. Zij kan niets meer voor me doen. Met het 

pijnteam wordt bekeken of ze nog iets voor mij 

kunnen betekenen om hier verder mee te leren 

leven. Daar heb ik veel moeite mee, het voelt als 

een soort rouwproces waar ik doorheen moet.”

SCHULDGEVOELENS EN MENTALE BELASTING

Naast alle fysieke klachten, ervaren ze ook 

mentale problemen. Zo speelt het schuldgevoel 

naar collega’s toe een grote rol. Daarbij ervaart 

vooral Marcel niet altijd begrip van de buiten-

wereld. Marcel: “Veel mensen schrikken als ze 

mijn verhaal horen. Daarnaast stuitte ik op veel 

onwetendheid bij de huisarts en de assistente. 

En vanuit de maatschappij is er niet altijd begrip. 

Aan de buitenkant zien ze niets, dus is het 

moeilijker om te begrijpen wat ik voel. Dat maakt 

me verdrietig. Richting collega’s heb ik me erg 

schuldig gevoeld. Toen ik weer wat kon, kon ik 

niets bijdragen aan de drukte en ellende waar 

mijn collega’s zich in bevonden. Ik voelde me 

schuldig dat ik ziek was, zeker als ik even op de 

afdeling was. Ik kom daar nu nog maar weinig. 

Het doet pijn om daar met mijn scootmobiel 

rond te rijden met het gevoel dat ik daar mis-

schien nooit meer kan werken.” 

Sanne: “Op het moment dat ik klachten kreeg en 

getest werd, voelde ik me behoorlijk opgelaten. Ik 

was natuurlijk de nieuwe stagiaire en daar pas 

net begonnen. Daarnaast speelde schuld- en 

angstgevoelens voor mijn familie en patiënten 

een grote rol. Omdat ik op een longafdeling 

stage liep, was ik vooral erg ongerust of ik in 

de tussentijd niet iemand had besmet. Op die 

afdeling liggen ontzettend kwetsbare mensen 

die zo’n virus echt niet moeten krijgen. Ik was 

zo bang dat iemand door mij ziek zou worden 

of zou komen te overlijden. Hetzelfde geldt 

thuis. Bij beide keren heb ik me twee weken 

opgesloten in mijn slaapkamer zodat ze geen 

gevaar zouden lopen. Op een gegeven moment 

komen de muren op je af, maar alles beter dan 

een risico zijn voor hen.”  →

‘Volgens de neuroloog is er  
nog maar weinig kans op verbetering.  
Ik moet ermee leren leven’
Marcel van Loon
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LEREN KIJKEN ALS EEN PATIËNT 

Ondanks alles blijven de twee niet bij de pakken 

neerzitten. Liever kijken zij vooruit of proberen 

ze zelfs om iets positiefs uit deze periode te 

halen. 

Marcel: “Mijn humor blijf ik erin houden. Ik pro-

beer om anderen in dezelfde situatie te helpen, 

bijvoorbeeld via facebookgroepen. En ik zet me 

in voor meer kennis en begrip over langdurige 

klachten na corona zonder opname in het 

ziekenhuis. Dat ik zelf niet in het ziekenhuis heb 

gelegen, betekent niet dat de schade aan mijn 

lijf minder is. Daarom benadruk ik telkens weer 

naar zorgprofes sionals dat ze moeten luisteren 

naar de patiënt. Nog meer dan anders. Er is nog 

veel onduidelijk over dit virus en de gevolgen, 

zeker die op lange termijn. Ik probeer de hoop 

niet te verliezen en denk liever in mogelijkheden.”  

Sanne: “Het heeft geen nut om negatief te zijn, 

liever bekijk ik het vanuit de positieve kant. Ik 

denk namelijk dat deze periode erg waardevol 

gaat zijn later in mijn werk als verpleegkundige. 

Ik heb nu de kant van de patiënt gezien. Hoe het 

is om vanuit het niets ineens zo ziek te zijn en 

dat het alles zo bepaalt. Het zorgt er denk ik voor 

dat ik me later beter in hun situatie kan inleven.” 

‘Toen ik voor de tweede keer  
positief werd getest,  

kon ik dat haast niet bevatten’
Sanne de Jong

https://werkenbijdefensie.nl/zorg
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Kasplant (meervoud: kasplanten)

1 (v)m)) in een broeikas gekweekte plant

2 (m,v) weinig weerbaar iemand

Eén woord waar de orthodontist mijn glimlach mee deed verbleken.

‘Neem maar vast plaats in de stoel’, zei ze terwijl ze al haar benodigdhe-

den klaarzette. Ik kom niet graag op deze plek, maar ben hier vast niet 

de enige in. De stoelen staan dicht op elkaar, weinig privacy en de tl-ver-

lichting maakt het sfeertje helemaal compleet. ‘Ik doe je stoel naar ach-

teren’, zei ze terwijl ze achter mij ging zitten. Altijd even een moment om 

je schrap te zetten, omdat je elke keer opnieuw denkt achterover te kie-

pen. ‘Heb je de operatie al gepland staan?’, vroeg ze. Ondertussen be-

gon ze met haar werk en even stopte ze, zodat ik kon antwoorden. Het is 

dan ook wel erg ongemakkelijk om een gesprek te voeren in een situatie 

als deze, maar ik antwoord haar terug met een elastiekje nog half han-

gend uit mijn mond: ‘Er was inderdaad gebeld, maar dan zou ik met vijf 

dagen al terecht kunnen en op korte termijn kan ik dit niet realiseren op 

mijn werk. ‘Oh, wat voor werk doe je dan?’, vroeg ze. ‘Ik werk met mensen 

met een ernstige meervoudige beperking, een kwetsbare doelgroep en 

in afgelopen periode is het erg druk geweest’, antwoorde ik haar terug. 

De orthodontist schoof opzij om iets van het schapje af te pakken en 

keek mij even kort aan en zei: ‘Oja, dat is inderdaad een kwetsbare doel-

groep, een longontsteking is dan al gevaarlijk. Kasplantjes hé?’, al schou-

derophalend. 

Daar zat ik dan, met een mond vol tanden. Antwoorden kon ik niet, om-

dat ze weer verder aan het werk ging en inmiddels ook een gesprek over 

mij heen aan het voeren was met een van haar collega’s. Even had ik een 

moment nodig om te beseffen wat ze daadwerkelijk zei en de haren in 

mijn nek gingen rechtovereind staan.

Ze zal het niet kwaad hebben bedoeld, maar ik vind dit woord denigre-

rend en in alles tekort doen. Dit raakte mij en het raakt mij nog steeds. 

Ik voelde woede opkomen, omdat iemand zich op deze manier uitlaat 

over de doelgroep die aan mij aan het hart ligt. Ik heb vaak het idee dat 

het vanuit een stuk onwetendheid komt. Juist daarom vind ik het zo be-

langrijk om een stem te kunnen zijn voor de cliënt, een stem die zij zelf 

niet hebben en anderen een beeld te geven wat het werken met deze 

doelgroep inhoudt. Het werken in deze sector is iets waar ik erg trots op 

ben en elke dag weer zoveel voldoening uit kan halen. Deze voldoening 

kan al in de kleinste dingen zitten: een blik, de puurheid, de momenten 

die je samen kunt vieren. De cliënten weten elke dag weer een enorme 

glimlach op mijn gezicht te toveren. Een glimlach, de je ogen doen ver-

blinden.

COLUMN

Luka Doppen (31)  werkt met mensen 

met een ernstig meervoudige handicap. 

Als zorgvlogger zet zij haar bijzondere 

werk in de gehandicaptenzorg op de 

kaart. Enkele verhalen uit haar werk 

deelt zij ook in haar columns voor 

FLOOR. @metlukamee_emb

metlukamee_emb

Kasplant

‘De cliënten 
weten elke 
dag weer 
een enorme 
glimlach op 
mijn gezicht 
te toveren’ 
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Wouter heeft al een redelijk hectische ochtend 

achter de rug als hij ons ontvangt. Niet dat hem 

dat lijkt te deren. “Ik houd wel van een beetje 

actie.” Zijn werk op de spoedeisende hulp past 

perfect bij hem. “Elke keer als ik de SEH op loop, 

krijg ik een grijns op mijn gezicht. Het is voor 

mij de mooiste baan van de wereld. Je ziet echt 

alles. Van pasgeborenen tot iemand ouder dan 

honderd jaar. Er komen mensen bij ons met een 

splinter die je amper ziet. Zonde van iemands 

eigen risico lijkt mij. En we zien mensen die door 

een ongeval een open borstkas hebben, waarbij 

het hart zelf al is gemasseerd door het Mobiel 

Medisch Team (MMT). Dat maakt het zo divers 

en afwisselend. Bovendien werken we al jaren 

met een vast en hecht team. Na afloop van een 

heftige dienst kunnen we gerust even samen 

nog wat drinken. Die groepscohesie zorgt ervoor 

dat je met een leeg hoofd naar huis gaat, omdat 

je het met elkaar kunt delen.”  →
 

REPORTAGE

in het ziekenhuis

Wouter Prins is SEH-verpleegkundige in het Amsterdam UMC, locatie 

VUmc. Daarnaast zit hij in het outbreakteam van het ziekenhuis.  

Dat is een groep van SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen die 

gespecialiseerd zijn in chemische rampenbestrijding. Een onderdeel 

waar hij – verrassend genoeg – vaak mee te maken heeft. “De mees-

te chemische besmettingen vinden namelijk plaats in huishoudelijke 

sfeer. Het zijn stoffen die iedereen in huis heeft en bij gewoon gebruik 

vrijwel geen gevaar vormen. Juist door een ongeluk of opzettelijk 

misbruik, ontstaan risico’s met grote gevolgen.”

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin
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VERDIEPING CHEMISCHE STOFFEN

Naast zijn vaste werkzaamheden, behoort 

chemische rampenbestrijding dus tot zijn 

aandachtsgebied. Het is niet zo dat hij hiervoor 

aparte diensten draait. De kennis die hij hierover 

heeft, kan hij tijdens zijn diensten toepassen. 

Of hij deelt deze met zijn collega’s tijdens 

scholingen of wanneer ze om zijn advies vragen. 

“Ons outbreakteam bestaat uit een groep van 

SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen die affini-

teit hebben met CBRN. Dat staat voor Chemisch 

Biologisch Radiologisch en Nucleair. Tijdens 

de opleiding tot SEH-verpleegkundige wordt dit 

onderdeel in de verplichte rampscholingen mini-

maal behandeld. Iedereen weet dus in de basis 

wat er moet gebeuren. Maar de meer waarde 

van het outbreakteam is dat we twee keer per 

jaar een extra scholing hebben met onze groep. 

Daar gaan we nog dieper in op de materie. We 

gaan verder in op de soorten stoffen. Waarom 

spoel je bij de ene stof alleen met water en bij 

de andere juist met water en zeep? Dat soort 

details. We bespreken het logistieke gedeelte 

gericht op dit ziekenhuis. Hierdoor zijn we nog 

meer en beter voorbereid op de komst van 

patiënten die in aanraking zijn gekomen met een 

gevaarlijke stof, waardoor we sturing kunnen 

bieden aan collega’s.”
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Het begin van het zorgtraject voor CBRN-patiën-

ten verloopt doorgaans net iets anders dan 

gebruikelijk. “Zodra de ambulance belt dat zij 

met een patiënt komen die mogelijk in aanraking 

is gekomen met een gevaarlijke stof, gaan 

we gerichte vragen stellen om de juiste voor-

zorgsmaatregelen te kunnen nemen. Stoffen 

worden onderverdeeld in poeders, vloeistoffen 

en gassen. Deze vragen allemaal om een eigen 

aanpak rondom het decontamineren. Oftewel: 

het ontsmetten en weghalen van de gevaarlijke 

stof. Hiervoor hebben we twee douches in de 

ambulancehal. Soms gebeurt dat decontamine-

ren al op de plaats van het ongeval, bijvoorbeeld 

door de brandweer. Dat is niet altijd mogelijk 

en dan gebeurt het bij ons. Met de SEH-arts 

proberen we een zo veilig mogelijke opvang  

te regelen. We kunnen daarnaast op een 

laagdrempelige manier overleggen met de 

internisten over bijvoorbeeld een intoxicatie. 

Daar zijn zij vaak meer en dieper in geschoold. 

Buiten het ziekenhuis zijn er twee andere 

organisaties die we makkelijk kunnen raadple-

gen. Bij incidenten waar overduidelijk gevaarlijke 

stoffen zijn, is de adviseur gevaarlijke stoffen 

van de brandweer aanwezig. Daarnaast kunnen 

we bellen met de Gezondheidskundig Adviseur 

Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze beschikt over 

specialistische kennis en weet hoe we moeten 

handelen in concrete, acute situaties. Als deze 

communicatielijnen goed verlopen, weet je dus 

nog voordat de patiënt er is met wat voor soort 

stof je te maken hebt, welke voorzorgsmaatrege-

len nodig zijn en wat je moet doen.” →
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TIJDIG HERKENNEN

Volgens Wouter is bovengenoemde hoe de 

ideale situatie er op papier uitziet. In de praktijk 

blijkt het vaak anders te lopen. “De meeste 

chemische besmettingen vinden in huishoude-

lijke sfeer plaats. Het gaat om stoffen waarmee 

we dagelijks in contact komen.  Als je deze op 

een gewone manier gebruikt, zijn ze niet echt 

gevaarlijk. Denk bijvoorbeeld aan terpentine.  

Een gevaarlijke stof, maar bij normaal gebruik 

heb je er eigenlijk geen last van. Als je die 

terpentine nu in een bakje doet en je houdt je 

hand er een kwartier in, dan wordt het een ander 

verhaal. Zodra het verkeerd wordt gebruikt, 

zorgt het voor gezondheidsrisico’s. Soms is dat 

bewust: als iemand een einde aan het leven 

probeert te maken. Bijvoorbeeld met gootsteen-

ontstopper. Maar in de meeste gevallen gaat 

het om ongevalssituaties, waarbij je in eerste 

instantie niet direct doorhebt dat er nog een 

chemisch component in het spel is. Dat maakt 

dit tot een lastige groep patiënten, waarbij je 

het protocol niet altijd zo kunt volgen. Je moet 

een incident hebben waarbij je namelijk meteen 

duidelijk herkent dat het om een gevaarlijke 

stof gaat. Die herkenning is er echter niet altijd 

of soms pas te laat. Denk bijvoorbeeld aan 

benzine. Wederom een stof die iedereen kent 

en gebruikt, maar waarbij je je niet altijd bewust 

bent van het gevaar. Stel, je gaat barbecueën en 

iemand zegt: ‘Zal ik even een jerrycan benzine 

over het vuur gooien?’ Dan weet je hoe gevaarlijk 

dat is. Maar als je staat te tanken, ben je daar 

minder mee bezig. We zien hier heel veel scoo-

terrijders die een ongeluk hebben gehad en daar 

een gebroken arm of been aan overhouden. 

Tegelijkertijd is er een ander probleem: iemands 

been heeft onder de scooter in een plas benzine 

gelegen. Omdat je benzine niet altijd ziet als de 

persoon van de plek wordt gehaald, is het lastig. 

Het overkomt ons dus weleens dat pas aan het 

einde van de traumaopvang iemand opmerkt 

dat iemand beter eerst gedoucht had moeten 

worden. Nu is zo’n voorbeeld voor ons als 

hulpverleners nog redelijk onschuldig. Maar er 

zijn tal van stoffen die je niet ziet of ruikt die een 

groot risico voor zowel patiënt als hulpverlener 

vormen. Het is soms lastig om dat goed in te 

schatten.”
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Juist omdat iedereen  
benzine kent  
en ermee werkt,  
is het zo gevaarlijk

Niet alleen in een geval als benzine wordt een 

gevaarlijke stof pas laat herkend. Schaamte 

om niet te vertellen wat er is gebeurd, speelt 

volgens Wouter ook mee. “In Brabant en 

Limburg zie je in verhouding veel drugslabs 

waar bijvoorbeeld amfetamine wordt gemaakt. 

Men werkt hier met gevaarlijke stoffen, maar ze 

hebben hiervoor niet altijd de juiste spullen. Als 

zo iemand na een ongeluk bij ons komt, zal hij 

niet zo snel de waarheid vertellen. Dan wordt er 

vaak een vreemd verhaal opgehangen waarbij 

je vraagtekens kunt zetten. Dat zijn voor ons 

de gevaarlijke patiënten. Als ze niet eerlijk zijn, 

weten wij als hulpverleners ook niet goed waar 

we naar moeten vragen of waar we op moeten 

letten.” Die drugslabs zijn een goed voorbeeld 

van het feit dat bepaalde gevaarlijke stoffen 

regio bepaald zijn. Nederland beschikt over een 

speciale plattegrond waarop goed duidelijk is 

in welk gebied wat voor soorten stoffen liggen 

opgeslagen. “In het ene gebied vormen de 

mestsilo’s grote gevaren, in het havengebied de 

schepen die bepaalde stoffen vervoeren. Hier-

door zie je precies wat voor soort catego rieën 

er voor potentiële gevaren zijn. Je kunt je dus 

als ziekenhuis goed voorbereiden op mogelijke 

patiënten en grote rampen uit je omgeving. We 

hebben het in Nederland goed geregeld. De 

echt grote rampen komen gelukkig weinig voor. 

Ik word hier wel voor getraind, maar heb er nog 

niet mee te maken gehad. Hoewel COVID-19 ook 

tot CBRN behoort, maar dan heb je het over de 

biologische tak.”

BESCHERMINGSMIDDELEN

Het allerbelangrijkste aspect binnen dit werk 

is volgens Wouter de eigen veiligheid. Hier 

wordt voortdurende op gehamerd. Als hij met 

CBRN-patiënten in contact komt die nog niet 

zijn gedecontamineerd, draagt hij speciale 

beschermende kleding. Zodra hij zich hierin 

heeft omgekleed, is hij voor een buitenstaander 

onherkenbaar. Een gele overall van plastic, 

rubberen laarzen aan zijn voeten en twee paar 

verschillende soorten handschoenen. Het 

indrukwekkende volgelaatsmasker maakt het 

plaatje compleet. “Het is een belangrijke taak 

van onze receptionisten om aan patiënten door 

te geven dat we zo gekleed zijn. Omgaan met 

angst is een voortdurend terugkerende taak 

van ons dagelijks werk. Zo’n masker kan dus 

helemaal angstaanjagend zijn. Als wij niet alle 

feiten weten of iemand met voor ons onbekende 

gevaarlijke stoffen in aanraking is geweest, moe-

ten wij onszelf beschermen. Natuurlijk, volgens 

het boekje zou het bij zo’n scooterongeluk met 

die plas benzine ook moeten. Maar in de praktijk 

kleed ik me dan niet altijd helemaal om in zo’n 

pak. Toch blijft het in alle gevallen zo dat we 

zoveel mogelijk feiten moeten verzamelen om te 

overzien of het veilig is. We zijn als hulpverleners 

zo gewend om altijd die stap vooruit te zetten. 

Bijvoorbeeld bij traumapatiënten die bedwelmd 

zijn door gassen en instabiel zijn. Dan ben je 

zo geneigd om direct te helpen. Toch moet je 

dan echt die stap terugzetten voor je eigen 

veiligheid, hoe tegennatuurlijk dat ook voelt. 

Als je zelf als hulpverlener onderuit gaat, heeft 

niemand daar iets aan. Jij niet en je patiënt al 

helemaal niet.”

 

 

 

Wil je meer weten over het werk van  

Wouter en zijn collega’s? Volg ze ze dan  

via @weare.er
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HELDEN OP KLOMPEn
                           BEDANKT!

www.werkenbijfranciscus.nl
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Een hart 
voor iedereen

in de zorg!

Jullie zijn van 
onschatbare waarde!

Met elkaar, voor elkaar
Collega’s bedankt!

Amaris
Thuis bij u, thuis bij ons

Amaris bedankt 
alle zorgtoppers!

Wat een fantastische inzet. 
Jullie zijn geweldig! 

www.amaris.nl
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https://e-nursing.nl/cursussen/inleiding_in_pijn_en_pijnbestrijding_toets_je_kennis
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Fien Vermeulen is pre-

sentatrice bij onder andere 

QMusic. Ze deed in 2019 

mee aan Expeditie Robinson. 

In september bracht ze haar 

eerste boek uit over haar 

leven en de rol van lymfe-

klierkanker daarin.
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tekst Marel van Andel I foto’s Lutske Veenstra

Al van jongs af aan wil Fien Vermeulen (29) 

nieuws maken en presenteren. Als presentator 

bij Qmusic maakt ze die droom nu waar. Haar 

andere jeugddroom, een boek schrijven, komt 

nu ook in vervulling. In het boek Het regent 

zonnestralen vertelt ze over de periode waarin 

ze er op 21-jarige leeftijd achter kwam dat ze 

lymfeklierkanker had en de tijd die daarop 

volgde. Daarin komt niet alleen naar voren wat 

ze fysiek doormaakte door de kanker, maar ze 

beschrijft juist haar hele leven. Ook de rol van 

de zorg wordt niet onderbelicht.

CONTROLE HOUDEN

Op 21-jarige leeftijd is Fien druk bezig met haar 

studie, studentenleven en haar beginnende 

carrière in de journalistiek. Ze is vaak moe, 

heeft af en toe klachten, maar die worden 

afgeschreven op haar drukke levensstijl. Op 

aanraden van haar moeder gaat Fien toch 

nog een keer naar de huisarts, die haar direct 

doorstuurt naar de spoedeisende hulp. Daar 

blijkt ze een hartzakje vol vocht te hebben en 

Fien moet direct behandeld worden. Ze krijgt te 

Als presentatrice van Qmusic en oud-deelnemer van Expeditie 
Robinson staat Fien Vermeulen (29) regelmatig in de spotlight. Nu 
is daar een extra spotlight bijgekomen, want afgelopen september 
kwam haar eerste boek Het regent zonnestralen uit. Daarin vertelt 

ze over haar leven, de periode waarin ze erachter kwam dat ze 
lymfeklierkanker had en de tijd die daarop volgde. 

Het regent
 zonnes tralen

horen dat ze lymfeklierkanker heeft. Haar op dat 

moment enige kennis over kanker kwam van het 

kinderboek Achtstegroepers huilen niet, dat ze als 

kind had gelezen. In dat boek wordt beschreven 

hoe het hoofdpersonage Akkie leukemie heeft. 

Ook Fien krijgt te maken met de ruggenprik, 

chemotherapie en het daarop volgende kaal 

worden. Doordat ze graag de controle in handen 

houdt, gaat ze zelf op zoek naar zoveel mogelijk 

informatie over de kanker. “Over lichamelijke 

behandelingen en veranderingen kon ik veel 

lezen, maar andere dingen die erbij komen 

kijken, zoals gedragsverandering en hoe het is 

voor de omgeving bleef vaak onderbelicht”, zegt 

Fien. “Ik werd bijvoorbeeld best egoïstisch in 

die tijd. Dat is lastig om te erkennen, maar als 

patiënt moet je ook egoïstisch zijn. Alles moest 

op mijn manier gaan. Voor de omgeving is dat 

ook moeilijk, je voelt een plicht om bij iemand te 

zijn, terwijl diegene op dat moment misschien 

helemaal geen leuk persoon is. Doordat nie-

mand het daarover had, voelde ik me daar soms 

best alleen in.” →

INTERVIEW
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CARRIÈRESTAPPEN

Na meer dan een half jaar behandeld te wor-

den, wordt Fien in mei 2013 gezond verklaard, 

maar daarmee is de kanker niet direct uit 

haar leven. Ze moet revalideren en ze krijgt de 

diagnose Post Traumatisch Stress Syndroom 

(PTSS), waarvoor ze therapie volgt. Ze moet 

gaan proberen te accepteren wat er gebeurd 

is. Ondertussen zet Fien grote stappen in haar 

carrière en is ze te horen op Qmusic waar ze het 

nieuws presenteert. Haar jeugddroom om een 

boek te schrijven zit nog steeds in haar hoofd. 

“Ik wilde alleen geen boek schrijven waarin ik de 

kankerbingo afga en alleen maar beschrijf wat 

er in het ziekenhuis gebeurt.” En daarom kwam 

er nog geen boek. Totdat Fien in 2019 gevraagd 

wordt mee te doen aan het RTL-programma 

Expeditie Robinson, waarbij BN’ers moeten 

overleven op een eiland. Na goed na te denken 

en een gesprek met haar psycholoog, besluit 

de presentatrice mee te doen. “Ik zat daar 

met een kolonie maden in mijn kuit en een 

longontsteking. En toen dacht ik: het leven moet 

toch een soort logica hebben, het kan toch niet 

allemaal voor niks geweest zijn. Ik heb toen veel 

nagedacht over het verschil tussen leven en 

overleven en dat ik dat moeilijk vind. En toen 

dacht ik: mijn boek moet niet alleen gaan over 

kanker, maar over leven.” Daarom deelt Fien nu, 

op 29-jarige leeftijd, dat verhaal in haar boek  

Het regent zonnestralen. 

MIJ LEREN KENNEN

Voordat ze het boek schreef was Fien altijd al 

wel open over haar ziekte. “Ik schreef columns 

en ik deelde wel dingen op Instagram erover. 

Maar dat ging vaak over de ziekte zelf en minder 

over het leven eromheen. Ik ben voor het boek 

veel dieper gaan graven naar herkenbare stuk-

ken, over wat je nog meer tegenkomt tijdens zo’n 

periode. De keuzes die je maakt, hoe het met de 

omgeving gaat, meer dan alleen de behandeling 

in het ziekenhuis.” In haar boek beschrijft Fien 

dan ook haar leven; de mensen om haar heen, 

haar carrière en het ontdekken van zichzelf en 

hoe kanker daar een rol in speelt. Niet alleen 

tijdens de periode dat ze in het ziekenhuis lag, 

maar ook in die erna. Daarnaast gaat ze in op 

de belangrijke rol van dokter Fijnheer en zuster 

Mirjam. “Ik heb in het boek de zorg bewust een 

grote rol gegeven, de mensen in het ziekenhuis 

hebben veel voor me betekend. Het meeste heb 

ik nog wel gehad aan dat ik in het ziekenhuis 

echt werd behandeld als mezelf. De dokter en 

zuster hebben heel veel moeite gestoken in het 

leren kennen van mij in plaats van dat ze me 

zagen als patiënt. Dokter Fijnheer knuffelt mij 

bijvoorbeeld graag, omdat hij weet dat ik dat 

fijn vind.” In het boek beschrijft Fien ook hoe 

zuster Mirjam haar helpt door een protocol te 

schrijven over hoe artsen en alle mensen in het 

ziekenhuis haar moeten benaderen. “Niet als 

patiënt, niet als nummertje, gewoon als Fien. 

Dat heeft ze toen toegevoegd aan mijn dossier. 

Verder heeft ze er alles aan gedaan om me goed 

te laten voelen: haren wassen, nagels lakken.  

Dat soort hulp is ook van onschatbare waarde 

voor de omgeving. Als het niet goed was 

afgelopen, hadden zij allemaal geweten dat ik op 

de best mogelijke manier behandeld ben.”



   | 71

‘Ik heb in het boek de zorg  
bewust een grote rol gegeven, 
de mensen in het ziekenhuis  

hebben veel voor me betekend’
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‘Ik had geen idee  
dat het werk  
zo zwaar was,  
ik snap niet hoe  
verpleegkundigen  
het doen’ 



   | 73

WAARDE

Voordat Fien ziek werd, was ze nog nooit in een 

ziekenhuis geweest. “Ik had geen idee hoe het er 

daar aan toe ging. Ik had natuurlijk wel respect 

voor de mensen die daar werken, maar ik zie 

nu pas echt goed van welke waarde ze zijn. Een 

verpleegkundige is niet alleen een verpleegkun-

dige, het is ook een psycholoog, entertainer, 

schoonheidsspecialist en nog veel meer.  

Ze doen vijftig dingen in één en na hun werkdag 

gaan ze ook nog eens naar huis waar dingen 

moeten gebeuren. Ik had geen idee dat het werk 

zo zwaar was, ik snap niet hoe verpleegkundigen 

het doen. En ik denk dat velen van hen niet 

doorhebben van hoeveel waarde ze zijn voor 

de rest van iemands leven.” Ook nu komt Fien 

nog weleens verpleegkundigen van toen tegen 

als ze in Amersfoort komt. “Dan herkennen ze 

me en maken we altijd even een praatje. Ik heb 

laatst ook nog op een terrasje gezeten met een 

van hen en gewoon gepraat over wat er gebeurt 

in onze levens. Ze volgen echt hoe het met 

iemand gaat. Ik kreeg ook te horen dat er iemand 

met hetzelfde ziektebeeld in het ziekenhuis 

was gekomen. Dan hebben ze mijn verhaal om 

diegene gerust te stellen. Dat soort dingen laten 

ook zien dat de connectie die ik toen voelde ook 

echt was, en dat het niet iets is wat later in mijn 

hoofd is ontstaan.”

THERAPEUTISCH

Wat Fien ook is bijgebleven is dat ze altijd het 

gevoel had dat ze de enige patiënt was. “Maar 

dat is natuurlijk helemaal niet zo. Soms plaats 

ik op Instagram een foto met dokter Fijnheer en 

dan krijg ik heel veel positieve reacties over hem. 

Mensen herkennen hem van hun eigen behan-

deling of die van iemand die ze kennen. Daar-

door merk je pas echt dat hij heel veel andere 

mensen helpt.” In haar boek wil ze dan ook laten 

zien hoe belangrijk dat is. Een tijdje geleden 

kreeg Fien een berichtje van zuster Mirjam.  

“Ze liet me weten dat haar dochter mijn boek 

had gelezen voor school. Daardoor wist zij nu 

veel beter waar haar moeder mee bezig was 

op haar werk. De twee konden daar nu ook 

over praten. Het is mooi dat met hulp van mijn 

boek gesprekken gevoerd kunnen worden.” 

Fien schreef haar boek eerst vooral om andere 

mensen te helpen met haar verhaal, maar ze 

heeft er zelf ook veel aan gehad. “Tijdens het 

schrijven merkte ik dat het voor mij ook heel 

therapeutisch werkte om de hele situatie op te 

schrijven, wat ik natuurlijk ook wel had kunnen 

zien aankomen.” Maar ook nu het boek uit is, 

leert ze nog steeds. “Mensen gaan met elkaar 

en met mij in gesprek en ik krijg ook veel reacties 

waar ik van leer. Door het boek wordt een 

gesprek geopend en kunnen we elkaar helpen. 

Ik merk dat ik deze periode nu, na mijn boek, 

pas echt goed kan afsluiten. Ik ben niet meer zo 

bang om bijvoorbeeld alleen te zijn, geen relatie 

te hebben. En natuurlijk is het soms nog wel 

moeilijk en gaan sommige dagen heel slecht, 

maar dat hoort er ook bij. Ik heb echt het gevoel 

dat het nu mijn beurt is.”

Winactie!
FLOOR mag twee exemplaren weg

geven van Het regent zonnestralen. 

 

Kans maken? 

Stuur dan t/m 30 december 2020 een 

mail naar redactie@floormagazine.nl 

o.v.v. Winactie Zonnestralen
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hippe sok
Er zijn tegenwoordige steeds meer manieren om je uniform 

kleurrijker te maken en om er een eigen twist aan te geven. 

Geneeskundestudenten Daniël en Miguel bedachten de MedSock, 

met als doel de werkomgeving leuker en vrolijker te maken.  

Met het kopen van de sokken draag je ook nog eens een steentje 

bij aan de maatschappij: een deel van de winst gaat namelijk naar 

een goed doel. Ze hebben een ruim aanbod. Van pillensokken tot 

aan hartslagsokken. Kortom: genoeg variatie mogelijk.

TRENDS

De sokken zijn te koop via: 

www.medsocks.nl

Wil jij ook zo’n leuke sokken?

Ga naar www.floormagazine.nl  

om kans te maken op een van de tien  

paar sokken. Exclusief voor de lezers  

van FLOOR

http://www.medsocks.nl
http://www.floormagazine.nl
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Voor verkoopinformatie kijk op:  

www.floormagazine.nl 

Wil jij ook zo’n bijzondere Barbie?

Ga naar www.floormagazine.nl

om kans te maken op deze collectors 

Barbie. Exclusief voor de lezers  

van FLOOR

Florence
Met de Inspiring Women Series wil Barbie een ode brengen 

aan vrouwen die in de geschiedenis veel hebben betekend. 

Ook hebben ze een prachtig exemplaar gemaakt van 

Florence Nightingale, de vrouw die iconisch is voor de 

verpleging. Barbie hoopt jonge meisjes te kunnen inspireren, 

maar ook de oudere doelgroep stil te laten staan bij wat 

Florence Nightingale allemaal heeft betekend voor de 

generaties na haar. 
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Luuk Lelivelt (33)

woonbegeleider en zorgvlogger 

bij Zideris, locatie: de Hucht 

Femke van der Palen (34) is verpleegkun-

dige én journalist. Een unieke combinatie 

van twee beroepen die ervoor zorgt dat 

Femke allebei haar passies tegelijk kan 

uitvoeren: schrijven over en werken in de 

zorg. “De zorg is zo’n bijzondere sector 

waarin heel veel mooie, heftige, ontroe-

rende en humoristische verhalen te vinden 

zijn. Ik vind het dan ook ontzettend gaaf 

dat ik hierover mag schrijven en zo een 

kijkje achter de schermen kan geven van 

het vak als zorgprofessional.”



   | 77

Janine, Lotte en Luuk werken alle drie in een andere sector van de zorg.  

Daarnaast hebben ze alle drie een andere functie en werken ze alledrie met een 

andere doelgroep. De afgelopen maanden is er echter één ding dat hen verbindt: 

het coronavirus. Een gesprek over de angsten en onzekerheden, de veranderde 

zorg en hoe dit virus hun werk al sinds maart beïnvloedt. 

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin

Lotte de Haan (35)

helpende, flexmedewerker 

bij Laurens

Janine Nieuwenhuis (42)

seniorverpleegkundige 

longziekten, CWZ Nijmegen
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Lotte de Haan (35)

helpende, flexmedewerker 
bij Laurens

‘In korte tijd 
zijn we een  

goed samen -
werkend team  

geworden’
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Janine: “In het begin had iedereen zoiets van: 

Wow, wat gebeurt hier? Letterlijk. We hadden 

allemaal de drive om te helpen en om extra te 

werken. Het was heel heftig, eigenlijk een soort 

oorlogssituatie, maar de bereidheid van iedereen 

was enorm. Er kwam hulp uit verschillende 

hoeken, van andere afdelingen of van buitenaf. 

Op dat moment deden we het echt samen, dat 

voelde zo goed.”

Luuk: “Wat Janine zegt, herken ik ook. Het mooie 

aan zoiets als dit is dat je erachter komt wat je 

aan je collega’s hebt. Hoe hecht je kunt zijn. We 

zetten samen de schouders eronder en gingen 

ervoor. Iedereen kwam extra, bleef langer of 

begon eerder. Het heeft ons als team dichter bij 

elkaar gebracht. Juist door iets heel naars zijn 

we closer geworden.”

Lotte: “Tijdens de eerste golf kwam ik op de 

cohort te werken. Dat was nog geen bestaande 

afdeling, deze werd in sneltempo opgebouwd. 

Vanuit de hele organisatie kwamen zorgprofes-

sionals daar bij elkaar. Als flexmedewerker ben 

ik het gewend om in een team te komen, maar 

dit was geen team. Dit waren allemaal losse 

mensen die in de zorg werkten. Iedereen was 

gewend aan verpleeghuiszorg, maar de zorg 

voor covidpatiënten is heel anders. Het was heel 

mooi om te zien hoe iedereen ermee omging. 

Hoe we elkaar toch wisten op te peppen als er 

heel veel mensen overleden of als er wat mis 

ging. In heel korte tijd zijn we een goed samen-

werkend team geworden. Ondanks dat er heel 

veel ellende was, was dat gewoon heel mooi. 

Dat raakt me nog steeds.”   →

Vanwege alle gebruikelijke maatregelen, vindt 

het interview digitaal plaats. Geen gezellig 

samenzijn op een bank, maar allemaal vanachter 

een eigen scherm. Dat het van belang is dat de 

techniek dan meewerkt, blijkt wel als Janine de 

anderen niet goed kan verstaan. Na een paar 

keer opnieuw in en uitloggen, is iedereen er 

klaar voor. Het voeren van gesprekken via beeld

schermen – en de techniek die het dan soms 

laat afweten – is iets waar menig persoon in 

tijden van lockdown mee te maken heeft gehad. 

Behalve de mensen in de zorg. Zij konden niet 

thuisblijven en moesten naar hun werk, ook al 

wist niemand in het begin wat het virus precies 

inhield en wat de gevolgen konden zijn. Toch 

zorgde dit bij alle drie in het begin voor een ont

zettend groot gevoel van saamhorigheid binnen 

de teams waarin zij werkten. 
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Luuk Lelivelt (33)

woonbegeleider en 
zorgvlogger bij Zideris, 

locatie: de Hucht

‘Het heeft  
mij meer belast  

dan ik in de  
gaten heb  

gehad’
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DE EMMER LOOPT OVER

Nu Luuk, Lotte en Janine in de tweede golf 

zitten, merken ze wel degelijk verschillen ten op-

zichte van de eerste uitbraak. Waar in het begin 

vanuit alle kanten hulp kwam en iedereen bereid 

was om een stap extra te zetten, lijkt dat nu 

minder te zijn. Het is momenteel een algemeen 

beeld in de gehele zorg van Nederland. Corona 

heeft effect op iedere zorgprofessional, of je nu 

werkzaam bent op een cohort of niet. Vooral de 

psychische belasting weegt zwaar. In het begin 

was dat met name vanwege de onduidelijkheid 

over het virus. Het was niet direct duidelijk 

wat corona deed of wat de gevolgen waren. 

Bovendien voelen veel zorgprofessionals sinds 

maart veel angst om hun kwetsbare patiënten of 

hun naasten alsnog met het virus te besmetten. 

Lotte, Janine en Luuk herkennen deze druk en 

ondervinden zelf mentaal en fysiek klachten.  

Janine: “De rek is er een beetje uit. Er zijn veel 

zieken. In het begin werden we gewaarschuwd. 

Dat we aan onszelf moesten denken en dat het 

geen sprint, maar een marathon zou zijn. We 

wisten dat wel, maar we dachten dat we in de 

zomer op adem konden komen. Normaal is het 

dan op onze afdeling minder druk. Nu zagen we 

juist heel veel ‘achterstallige’ ziektes. Heel veel 

mensen met longkanker en vooral heel jonge 

mensen in uitzichtloze situaties. Er zijn mensen 

die bij klachten dachten: het zal wel corona zijn. 

Er werd in die periode amper getest, ze zijn niet 

naar een huisarts gegaan of de huisarts dacht 

ook aan het virus. Daardoor kwamen we heel 

schrijnende situaties tegen. Toen dat rustiger 

werd, nam de druk rondom een eventuele twee-

de coronagolf toe. Collega's gingen nadenken 

over wat er was gebeurd en kregen psychische 

klachten. Een aantal viel hierdoor tijdelijk uit. 

Je merkt dat bij iedereen de emmer aan het 

vollopen is. Dat gevoel is er al sinds augustus, 

maar iedereen gaat maar door. Ik ben gewoon 

heel erg moe. Als ik thuiskom na een dienst, 

eet ik en val ik daarna op de bank in slaap. En 

de volgende dag weer hetzelfde. We merken nu 

dat het aantal patiënten minder wordt, maar de 

ernst van de situatie niet. Iedere dag overlijdt er 

iemand of gaat er iemand naar de ic. Het blijft 

heel heftig.”

Lotte: “In het begin merkte je vooral heel veel 

angst bij iedereen. Niemand wist goed wat 

het virus was of deed. Zelf wilde ik graag mijn 

steentje bijdragen op de cohortafdeling. Toen 

mijn moeder dat hoorde, zei ze: ‘Daar gaan heel 

veel mensen dood.’ Waarop ik zei: ‘Ik werk in de 

ouderenzorg, dat hoort erbij.’ Maar dit was niet 

te vergelijken, het was echt heel erg heftig. In 

eerste instantie was de cohort bedacht daar om 

ouderen met dementie te verplegen, omdat zij 

door hun ziektebeeld niet op hun eigen afdeling 

in isolatie konden. Maar op den duur kwam 

iedereen met corona vanuit heel Laurens op 

deze afdeling terecht. Dat ging in zo’n razend 

tempo. Had ik een avonddienst en kwam ik de 

volgende dag terug, waren er alweer vijf mensen 

overleden. Ik merk nu nog dat ik heel gespannen 

ben en ook heel erg moe. Tijd om echt bij te 

komen, is er niet. In Rotterdam is de tweede golf 

heel heftig, veel personeel is ziek, dus je moet 

gewoon door.” 

Luuk: “Wij hebben het virus acht maanden 

buiten de deur weten te houden. Helaas is vorige 

week onze eerste besmetting in huis vastge-

steld. Wat Lotte en Janine hebben meegemaakt, 

herken ik daarom gelukkig niet. Het virus heeft 

op een andere manier wel veel invloed op mij en 

mijn collega’s gehad. Vanaf maart loopt iedereen 

bij ons op z’n tenen. Van de ene op de andere 

dag werd tijdens de eerste golf alles gesloten. 

Niemand mocht nog erin of eruit. Pas na twee 

maanden kwam er een tent met een scherm 

waardoor familie verantwoord op bezoek kon 

komen. Waar een cliënt normaal gesproken veel 

energie kwijt kan in het werk op de dagbeste-

ding, kon dit nu niet. Hierdoor ontstond onrust 

of konden ze prikkels niet goed verwerken. Van 

de veertien bewoners, werden er drie suïcidaal. 

Een andere persoon raakte ontzettend agressief. 

Nog steeds is het niet zoals voorheen, ook al 

mogen bewoners nu wel weer naar de dagbe-

steding. Je bent voortdurend op je hoede of het 

virus er mogelijk toch is. Of je bent bang om het 

in huis te brengen. Ik merk dat ik moe ben en 

dat ik het veel moeilijker vind om van mijn werk 

los te komen. Het heeft me meer belast dan ik in 

de gaten heb gehad. Het is natuurlijk ook zo dat 

corona niet alleen op je werk een belangrijke rol 

speelt, maar ook privé. Hierdoor loopt het meer 

in elkaar door.” →
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Janine Nieuwenhuis (42)

seniorverpleegkundige 
longziekten, CWZ Nijmegen

‘Je bent 
voortdurend 

bezig met 
corona’
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KLEIN WERELDJE

Om de kans op besmetting van patiënten of 

naasten zo klein mogelijk te maken, passen de 

drie hun leven zoveel mogelijk aan. Ze proberen 

zo weinig mogelijk af te spreken met andere 

mensen, vermijden plekken waar het druk kan 

zijn en komen zo min mogelijk in de supermarkt. 

Luuk: “Voor mij zorgt het besef dat ik zorgpro-

fessional ben ervoor dat ik nóg strenger ben op 

alle maatregelen. De cirkel van mensen die ik 

zie, is een stuk kleiner. En als ik een boodschap 

doe, houd ik me echt aan alle maatregelen. Ik 

ben niet zozeer bang om zelf besmet te raken, 

maar wel voor de kwetsbare groep patiënten op 

mijn werk. Ik zou het vreselijk vinden als iemand 

door mij besmet raakt en er uiteindelijk door 

komt te overlijden. Mijn vrouw werkt ook in de 

gehandicaptenzorg, dus we komen nergens. 

Als je ziet dat anderen zich niet aan de maatre-

gelen houden, raakt me dat wel. Die druk is zo 

ontzettend belastend.” 

Janine: “Dat herken ik helemaal. Op het nieuws, 

op mijn werk, overal gaat het over corona. Je 

bent er voortdurend mee bezig. Als je dan toch 

hoort dat mensen in groepen gaan staken of 

het niet snappen, kan ik me daar heel boos over 

maken. Iedereens leven staat op zijn kop, maar 

als zorgprofessional pas je je leven helemaal 

aan. Ik kom nergens meer, mijn man doet de 

boodschappen. Angst voor mezelf heb ik net 

als Luuk niet zozeer, maar toen we nog geen 

corona-afdeling waren, was ik vooral bang om 

mijn patiënten te besmetten.”

Lotte: “De hele tijd ben ik ontzettend voorzichtig 

geweest. Bij mijn oma’s durf ik niet meer te 

komen. Ik was vanaf het begin als de dood 

om besmet te raken en het zo aan anderen in 

mijn omgeving over te dragen. Een paar weken 

geleden had ik zelf toch corona. Dagenlang heb 

ik me druk gemaakt of ik niet alsnog een kwets-

bare oudere op mijn werk had besmet. Mijn man 

is ook ziek geweest, maar mijn kinderen hadden 

gelukkig geen klachten. Maar het feit dat je zo 

voorzichtig bent en het alsnog oploopt, doet 

wat met je. Wat het dan helemaal frustrerend 

maakt, is dat ik ontzettend voorzichtig ben, maar 

dat niet iedereen zich aan de regels houdt. Pas 

moest ik echt naar een winkel in het centrum 

van Rotterdam voor mijn dochters school. Het 

leek wel of er geen corona was. Geen afstand, 

gezellige groepjes bij elkaar. Ongelooflijk.” 

Luuk: “Dat snap ik ook echt niet. Bij ons zit een 

ontzettend grote Intratuin en als ik daar voorbij 

rijd, zie ik vaak dat het hele parkeerterrein vol 

auto’s staat vanwege de kerstshow. Ik snap dat 

gewoon niet.” 

Janine: “Dat soort keuzes kan ik ook echt niet 

begrijpen.”

Ondanks het feit dat het virus zoveel impact 

heeft op zowel hun werk als hun privéleven, blij-

ven de drie onvoorwaardelijk positief over hun 

werk. Nog steeds ervaren zij veel werkplezier. 

Janine: “Vooral tijdens de eerste golf dacht ik 

vaak: ik ben zo blij dat ik verpleegkundige ben. 

Dat ik er voor deze mensen kan zijn. Je wil de 

strijd graag aangaan. Dat gevoel heb ik nu nog 

steeds wel, maar door de vermoeidheid is dat 

soms even minder. Vanuit mijn rol als senior-

verpleegkundige heb ik vaak een meer coördine-

rende rol. Als ik dan een dag in de zorg sta, kan 

ik daar ontzettend van genieten. Dat ik er dan 

voor de mensen kan zijn. En dat ik – gekleed in 

mijn beschermende pak – een arm om ze heen 

kan slaan en ze zo dankbaar zijn voor zo’n klein 

gebaar, dat is fantastisch.” 

Lotte: “Dat geldt voor mij ook. Werken in de 

zorg betekent voor mij voornamelijk dat je de 

ander kunt helpen. Je doet niks anders nu. Ik 

houd van mijn werk, ik houd van zorgen en ik 

kan mijn liefde kwijt in het vak. Het feit dat er 

nu zoveel spanningen zijn, hangt als een soort 

donderwolkje boven. Maar het doet niet af aan 

mijn vak.” 

Luuk: “We kunnen nog steeds met onze cliënten 

aan doelen werken en deze behalen. De stappen 

die je de cliënten laat maken, zijn er nog steeds. 

Het leren koken of de gesprekken die je voert 

over hun problemen, dat verandert niet. Het is 

momenteel zwaarder, maar tegelijkertijd voel ik 

veel dankbaarheid. Ze vinden het feit dat je er 

bent ontzettend fijn en benoemen dat ook. Dat 

doet zoveel goeds.” 
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www.nursing.nl/congressen

congressen kalender 2021

Coronaproof nascholen? Ontdek hoe Nursing dit aanpakt.

Het Jaarcongres 
Palliatieve Zorg
Ontdek hoe jij je patiënt nog 
beter bij kunt staan in de 
laatste levensfase.

Utrecht 

12
FEB

Nursing 
Pijn Congres
Leer meer over het 
voorkomen, signaleren 
en behandelen van pijn 
bij jouw patiënten.

Ede 

29
JAN

Masterclass
Vakbekwaam
indiceren
Versterk je vaardigheden in het
wijkverpleegkundig indiceren.

Doorn

13
JAN

Het Maag Darm 
Lever congres
In één dag jouw MDL-kennis 
opgefrist en uitgebreid!

Ede 

1
APR

Congres 
Verstandelijk 
gehandicaptenzorg
Vergroot je kennis
over verstandelijk 
gehandicaptenzorg.

Ede

12
FEB

Dag van de 
Revalidatiezorg
Beleef een dag vol inspirerende 
lezingen en praktijkgerichte 
workshops. 

Ede

26
MRT

Congres Werken 
met thuiswonende 
kwetsbare ouderen
Krijg grip op het behandelen 
van kwetsbaareheid bij 
ouderen!

Ede

24
MRT

Congres 
Kleinschalig Zorgen
Ontwikkel je kennis om de 
kwaliteit van kleinschalig 
zorgen te verhogen.

Ede

20
APR

MedicatieVeiligheid
Leer ook veilig en vol 
zelfvertrouwen met 
medicatie werken!

Ede

16
MRT

Masterclass EBP
Boordevol handvatten voor de 
toepassing in de praktijk!

Ede

2
JUN

Dag van de 
wijkverpleging
Voor verpleegkundigen, 
verzorgenden én managers!

Ede

11
JUN

Congres Oncologie 
in de Thuiszorg
Alles over jouw rol in de zorg
voor cliënten met kanker.

Ede

5
FEB

Nursing Brein 
College
Exclusief: Een hele middag met 
prof. dr. Erik Scherder. Bied je 
patiënten meer uitdaging en 
geluksgevoel! 

Ede & Utrecht

1814
JUNJAN

Congres
Niet-aan geboren 
hersenletsel
Leer meer over de onzichtbare
gevolgen van NAH.

Ede

27
JAN

Het Wondzorg 
congres
Ontdek de laatste 
ontwikke lingen op het 
gebied van wondzorg!

Ede 

25
JUN

Het Diabeteszorg 
congres
Concrete handvatten voor 
betere diabeteszorg in jouw 
dagelijkse praktijk.

Ede

16
JUN

Ouderen psychiatrie
Leer wat jouw rol is bij het 
herkennen en signaleren van 
verschillende psychiatrische 
stoornissen

Ede

13
APR

Masterclass 
Klinisch Redeneren
Analyseren, verduidelijken 
en benoemen van 
probleemsituaties.

Ede

18
JUN

18
MRT

Omgaan met 
complex gedrag in 
de ouderenzorg
Hoe ga je om met 
problematisch gedrag bij 
oudere patiënten?

Ede & Veenendaal

9
NOV

23
MRT

Het Dementie 
Congres
Leer (nog) beter omgaan met 
de complexe zorg voor mensen 
met dementie.

Ede

15
JUN

19
MRT

https://bit.ly/35OHcNy


NU’91 heeft leuk nieuws! We hebben sinds kort een nieuwe website. 
Een website waarmee we onze leden nog beter op de hoogte kunnen 
houden van het laatste nieuws, achtergrondartikelen, maar zeker ook 
juridische vragen en leuke weetjes. Zo hoef je als zorgprofessional nooit 
meer iets te missen als het gaat om jouw werkveld.

Mis je nog iets? Tip NU’91
We vinden het belangrijk dat onze (potentiële) leden 
kunnen vinden wat ze zoeken op onze website. Toch kan 
het zo zijn dat je nog iets mist, een idee hebt voor een leuk 
achtergrondartikel en/of belangrijke informatie wilt delen die 
op de website geplaatst moet worden. Laat het ons weten! 
Mail hiervoor naar communcatie@nu91.nl.

NU’91 in je postvak
Als lid van NU’91 ontvang je onze maandelijkse nieuwsbrief. 
Hierin vatten we het belangrijkste nieuws van afgelopen 
maand voor je samen. Hierdoor ben je in één oogopslag op 
de hoogte van wat er speelt binnen onze beroepsorganisatie, 
maar heb je ook al het nieuws bij de hand dat betrekking 
heeft op jouw werkzaamheden als zorgprofessional. Lid van 
NU’91, maar ontvang je op dit moment niet onze maandelijkse 
nieuwsbrief? Stuur een mail met jouw mailadres naar 
leden@nu91.nl en wij zorgen ervoor dat je de nieuwsbrief 
in jouw postvak ontvangt.

Gelezen op nu91.nl
Cao V&V
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  geeft 
in een advies aan dat een cao voor verzorgenden en 
verpleegkundigen (V&V) en aanverwante beroepen wenselijk 
is. Een advies dat NU’91 enorm toejuicht. Al vanaf de 
oprichting van onze beroepsorganisatie geven wij aan een 
categorale cao V&V te willen. Benieuwd waarom? 
Lees dan verder op onze website: nu91.nl.

Volg ons!
Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van 
interessante berichten, het laatste nieuws en/of leuke weetjes? 
Volg ons dan op onze social-mediakanalen: Facebook, Twitter, 
LinkedIn en Instagram. 

www.nu91.nl Samen staan we sterker

Nieuw!
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Wat is TikTok? 
Met meer dan honderd miljoen gebruikers wereldwijd, is TikTok een razend populai-

re app in het rijtje van andere social media. Het biedt een platform waarop je jezelf 

kunt filmen terwijl je zingt, playbackt of danst. Dit kan alleen, maar ook met grotere 

groepen. Vervolgens kun je de video nog met verschillende effecten bewerken. Het 

gaat om korte filmpjes. Net als bij andere social media, kunnen de video’s vervol-

gens worden gedeeld en kan iemand het liken of erop reageren.
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voor een positiever 
imago van de zorg

INTERVIEW

Toen Linda van Eerten (48) samen met haar zoon een TikTok-account 

aanmaakte, had ze gedacht dat het na drie filmpjes wel klaar zou zijn.  

“Ik wilde aan hem laten zien dat zijn moeder nog best hip is en dat ik  

ook zo’n dansje kan doen.” Toch bleef het niet bij die drie filmpjes, want 

inmiddels blijkt Zuster Linda – zoals ze op TikTok heet – een ware hit te  

zijn. Vanuit het hele land krijgt ze hartverwarmende en enthousiaste  

reacties op de video’s die ze samen met haar collega’s maakt.

 
tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin

Verkleed als nonnen met rode vuilniszakken op 

het hoofd, doet Linda met haar collega’s een 

dansje. Op het nummer Jailhouse Rock van Elvis 

Presley dansen ze met diverse attributen over 

de gang. En met wat improvisatie, maken de 

verpleegkundigen zo een tochtje met de Titanic. 

Kijken naar de hilarische video’s van Linda werkt 

verslavend. Tegelijkertijd wekt het een bepaald 

gevoel op: de dringende behoefte om in zo’n 

gezellig team te mogen werken. Linda zelf is er 

heel nuchter onder en moet er vooral hard om 

lachen. “In het begin zei ik: ‘Als ik de honderd 

volgers haal, gaat de vlag uit.’ Ik had gedacht 

dat dat nog heel lang ging duren, maar het ging 

veel sneller.” Zo snel zelfs, dat Linda’s account 

inmiddels ruim 15.000 volgers telt. →
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POSITIVITEIT IN MOEILIJKE TIJDEN

Linda is in het dagelijks leven werkzaam in 

ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Twee dagen 

in de week heeft ze hier als continentieverpleeg-

kundige haar eigen spreekuur. Daarnaast werkt 

ze twee dagen als urologieverpleegkundige. 

Voordat ze op deze afdeling terecht kwam, 

werkte ze zo’n vijfentwintig jaar op de afdeling 

verloskunde en gynaecologie. Momenteel valt 

ze ook af en toe in op de covidafdeling van het 

ziekenhuis. Tijdens de eerste uitbraak van het 

coronavirus maakte ze het TikTok-account aan. 

“Op dat moment zaten we midden in de eerste 

golf. Alle patiëntenzorg van onze afdeling was 

daarom naar Harderwijk verplaatst. Hierdoor 

hadden wij geen spreekuur meer. We waren 

nog wel aan het werk, maar het was anders. 

Het directe contact dat ik met patiënten had, 

was heel minimaal. We stonden veel mensen 

telefonisch te woord over hun afspraken en we 

merkten veel angst en onzekerheid. Het was 

allemaal nieuw en onduidelijk en we kregen een 

soort flashback. Ons team bestaat namelijk uit 

vijf verpleegkundigen die na een faillissement 

en fusie zijn overgebleven. Samen vormen we 

een hecht en sterk team. Ten tijde van het faillis-

sement van het MC Zuiderzee was het voor ons 

ook een hele onrustige en onzekere periode. Dat 

gevoel ontstond nu weer. We hebben daarom in 

die coronaperiode tegen elkaar gezegd: ‘Laten 

we ervoor zorgen dat we een paar keer per dag 

flink moeten lachen.’ TikTok sloot hier geweldig 

op aan. Het hielp ons om het positieve gevoel 

vast te houden en met een glimlach naar huis te 

gaan. Minstens zo belangrijk: we kregen steeds 

meer reacties uit heel Nederland. Bijvoorbeeld 

van collega’s die keihard werkten op een 

corona-afdeling en die in hun pauzes naar onze 

filmpjes keken. Die stuurden berichtjes dat we 

vooral door moesten blijven gaan. Door even te 

kunnen lachen met elkaar, konden ze vol goede 

moed de afdeling weer op.”

 

‘Laten we ervoor zorgen  
dat we een paar keer per dag  

flink moeten lachen’

Pijnlijke blunder
Helemaal vlekkeloos gaat het opnemen van de 

video’s niet. Linda: “We hebben ooit een filmpje 

opgenomen waarbij twee collega’s mij vanachter 

het gordijn moesten laten schrikken. Ik moest 

toen van schrik spullen in de lucht gooien en had 

daarvoor een handschoenendoos gepakt. Bij de 

eerste scène belandde die doos vol in mijn gezicht 

en bloedde mijn bovenlip als een gek. Toen we 

de tweede scène opnamen, was het bloeden nog 

steeds niet helemaal gestopt. Dat is gelukkig op 

het filmpje niet goed te zien. Dagenlang heb ik met 

een flinke korst op mijn bovenlip rondgelopen. En 

alle patiënten maar vragen wat ik had gedaan…”
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Slechts één keer heeft Linda een negatieve 

reactie gehad van iemand uit het werkveld. “Die 

noemde ons onprofessioneel.” De andere reac-

ties die minder leuk zijn, komen volgens Linda 

van mensen die zelf niet in de zorg werken. “Zij 

zeggen dingen als: ‘Hoe druk is het nu werkelijk 

in de zorg? Het valt zo te zien allemaal wel 

mee. Jullie hebben genoeg tijd om die video’s te 

maken.’ Gelukkig krijgen we die reacties niet zo 

vaak. We weten zelf hoe het zit, zij zien natuurlijk 

niet wat wij de rest van onze dienst doen. We 

maken de filmpjes pas als alles klaar is en de 

dienst is afgerond. Meestal zeggen we rond 16.45 

uur: ‘Zullen we nog even een filmpje opnemen?’. 

Dat is nooit onder werktijd en de patiëntenzorg 

komt niet in het geding. Die staat altijd voorop. 

Op drukke dagen komt het er niet altijd van, 

maar dat hoort erbij. Het moet iets blijven wat 

we met plezier doen.”

VERBETEREN IMAGO

Door de vele, positieve reacties, wordt Linda 

gedreven om steeds nieuwe video’s te maken. 

Waar het in het begin iets was voor de lol, heeft 

ze zichzelf nu een doel gesteld. Ze wil graag 

bijdragen aan een positieve beeldvorming van 

het vak. “Zelf werk ik al dertig jaar in de zorg. Dat 

is niet zonder reden. Ik vind het nog steeds een 

machtig mooi vak, waarin ik mezelf voortdurend 

blijf ontwikkelen. Geen enkele dag is hetzelfde, 

ik zie ontzettend veel verschillende mensen en 

samen met mijn collega’s sta ik hier met liefde 

voor de patiënt. Ik vind het zo jammer dat door 

de negatieve berichtgeving jongeren denken: 

ik ga de zorg niet in. Dat zie ik al bij mijn eigen 

zoons die een studiekeuze moeten maken. 

De zorg staat niet op hun lijstje. Dat vind ik zo 

zonde. Het is zo’n mooi vak waarin je zoveel 

voor de ander kunt betekenen. Het is veel meer 

dan alleen ellende. Natuurlijk zijn er moeilijke 

momenten, maar we maken vooral heel veel 

bijzondere en leuke dingen mee. Er valt genoeg 

te lachen. Met onze video’s hoop ik dat mensen 

een ander beeld krijgen van de zorg. Dat ze zien 

wat er achter de deuren gebeurt en hoe fijn het 

werken in de zorg is. En dat allemaal met een fijn 

team van leuke collega’s.”  

WARM BAD

Waar op social media vaak het perfecte plaatje 

wordt nagestreefd, lijkt dat binnen TikTok minder 

aan de orde te zijn. “Het zijn snelle filmpjes die 

we in een korte tijd moeten opnemen. Dat gaat 

dus niet altijd perfect en dat hoeft niet. Het 

gaat erom dat je laat zien: we staan hier met z’n 

allen, we hebben plezier in ons vak. Dat willen 

we uitstralen. Dat het dan af en toe een beetje 

stuntelig is of dat er een blooper in zit, is niet 

erg.  →

‘Laten we ervoor zorgen  
dat we een paar keer per dag  

flink moeten lachen’

Els van Drimmelen Kelly Perels  Marije Boogaard
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Patiënten voelen aan dat de sfeer hier goed 

is. Ik ben ervan overtuigd dat je je dan veel 

welkomer voelt als patiënt. Het klinkt misschien 

wat overdreven, maar de patiënt voelt dat hij 

bij ons in een warm bad terecht komt. Niemand 

van ons komt met tegenzin naar het werk. Zeker 

in deze tijd – waarin veel onzeker is – is het fijn 

als de sfeer ongedwongen is. Voor we begonnen 

met TikTok, hebben we daar al wat aan gedaan. 

In onze wachtkamer staan poppen om de 

anderhalve meter afstand aan te duiden. Dat is 

bedacht door het ziekenhuis. Toen mensen na 

de eerste golf mochten komen, merkten we dat 

de sfeer nog beladen was. We hadden zoiets 

van: die poppen zien er niet uit. Ze hadden rare 

gezichten en we vonden ze zelfs een beetje 

creepy. We hebben alle poppen daarom gepimpt. 

Nu zitten koning Willem-Alexander, Maxima, 

Nick en Simon, Brigitte Kaandorp en Winston 

Churchill hier in de wachtkamer. Zodra mensen 

binnenkomen, moeten ze direct lachen. Ze 

maken selfies en beginnen gesprekken over de 

poppen. Wij wilden heel graag de ongedwongen 

en luchtige sfeer weer terug hebben. Dat probe-

ren we ook met TikTok te laten zien. Dat je best 

mag lachen in de zorg. Natuurlijk zijn er akelige 

of nare situaties en dat vraagt om gepast 

gedrag, maar buitenom mag je met patiënten 

en collega’s een lolletje maken. Dat is van groot 

belang. Het is niet voor niks dat uit onderzoeken 

blijkt dat humor een positief effect heeft op de 

genezing.”

Linda van Eerten Kelly Lagerburg

@zuster_linda
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Comfortabele bbeerrooeeppsskklleeddiinngg voor alle 
sectoren in de gezondheidszorg:  

Kijk op onze site om diverse modellen en 
kleuren te bekijken. 
U kunt ook in onze showroom diverse 
modellen bekijken. 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 09.00uur t/m 15.00uur 
Tel 0495-531033 
AAllvvaaddoo  BB..VV.. 
Straevenweg 22 
6001 SH  Weert 
     www.verzorgingskleding.nl 

 info@verzorgingskleding.nl 

Schrijf je in voor de  
FLOOR nieuwsbrief op  
floormagazine.nl

zorgeloos zorgen 
bij zorgzuster

*zorgzuster sinds 1 september in een nieuw jasje

schrijf je nu gratis in!  

www.zorgzuster.nl  |  043 711 2100  |  werving@zorgzuster.nl

https://www.verzorgingskleding.nl/
http://www.floormagazine.nl
http://www.zorgzuster.nl
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Leuke
lekkere 

recepten

– maar vooral –

tekst en beeld: Sandra en Eric Waterschoot

 

Gerechten die voor iedereen eenvoudig en leuk zijn om te maken.  

Daar draait het om bij de recepten uit Leuke Recepten - Het kookboek.  

Laat dat nou net ideaal zijn voor als je thuiskomt na een drukke dienst en 

niet goed weet wat je moet maken. Met deze recepten zet je snel en een-

voudig iets lekkers op tafel. Mocht je daarna nog wat energie overhebben, 

dan kun je altijd nog zo’n heerlijk nagerecht maken. Succes gegarandeerd. 
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ingrediënten
1 mango

2 bollen mozzarella

2 avocado’s

Handje rucola

2 el pijnboompitten, geroosterd

Dressing

2 el limoensap

3 el olijfolie

Snuf peper en zout

Snuf chilivlokken

Benodigdheden

Kookring van ca. 8 cm

Tartaar van mango en avocado
Voorgerecht  |  25 minuten – 4 personen

RECEPTEN

bereiding
Meng de ingrediënten voor de dressing goed door elkaar. Snijd de mango 

en mozzarella in kleine blokjes. Halveer de avocado’s, verwijder de pit en 

schil en snijd het vruchtvlees ook in kleine blokjes (besprenkel eventueel 

met een beetje limoen of citroensap om verkleuring tegen te gaan). 

Leg een kookring op een bord en verdeel daar ongeveer een kwart van 

avocado in, druk zachtjes iets aan. Doe daar mozzarella en mango  

bovenop en druk ook voorzichtig iets aan. Haal de kookring weg en doe 

een beetje rucola er bovenop. Herhaal dit nog 3 keer. 

Besprenkel de vegetarische tartaar met wat dressing en garneer met 

pijnboompitten.

Tip:  Serveer de tartaar van mango en avocado direct of bewaar maximaal 

2 uur in de koelkast.
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bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Maak eerst de ricottasaus; verhit de 

boter in een steelpannetje en voeg de bloem toe zodra deze gesmolten 

is. Bak de roux 3 minuutjes en voeg dan beetje bij beetje de melk toe en 

blijf met een garde roeren tot een glad geheel. Roer de ricotta er op het 

laatst door en breng het mengsel op smaak met peper, zout en tijm. 

Snijd de rode bieten in plakjes van ca. 0,5 tot 1 cm dik en verdeel een 

laagje over de bodem van een ovenschaal. Verdeel hier een beetje 

van de ricottasaus over en kruimel er wat walnoten over. Dek af met 

lasagne vellen. 

Verdeel dan weer een nieuwe laag bieten, saus, noten en lasagnevellen 

erover en eindig met een laag bieten en zorg dat je nog wat saus en 

noten over hebt. Klop het ei door de overgebleven saus en giet over de 

complete ovenschotel. Bestrooi met de geraspte kaas, verdeel wat no-

ten erover en zet de bietenlasagne in de oven en bak deze in ongeveer 

40 minuten gaar.

Tip:  vervang de ricotta ook eens door blauwe kaas  

en voeg wat plakjes peer toe aan de rode bieten. 

Gebruik je rauwe bieten dan kook je deze van tevoren even gaar. 

Bietenlasagne met walnoten  
Hoofdgerecht  |  35 minuten + 40 minuten oventijd – 4 personen

ingrediënten
1 kg gekookte hele bieten 

1 ei

75 g walnoten

12 lasagnevellen 

Handje geraspte kaas

Ricottasaus:

50 g boter of margarine

60 g bloem

500 ml melk

250 g ricotta

Snuf peper en zout

Snuf tijm

Benodigdheden

Grote ovenschaal 



Winactie!
FLOOR mag twee exemplaren van 

Leuke Recepten – Het kookboek 

weggeven. 

Kans maken? 
Stuur dan t/m 30 december 2020 

een mail naar:  

redactie@floormagazine.nl  

o.v.v. Winactie Leuke Recepten

RECEPTEN

Baklavarolletjes
Nagerecht  |  45 minuten + 15 minuten oventijd – 10 stuks

bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Smelt de boter. Hak de amandelen en 50 g van 

de pistachenootjes fijn in een keukenmachine of met een scherp mes.  

Roer de basterdsuiker erdoor en 25 g gesmolten boter. 

Neem een filodeegvel en smeer deze in met een beetje van de resterende boter. 

Bewaar de andere vellen goed afgedekt, bijvoorbeeld onder een iets vochtige  

theedoek.

Snijd het ingesmeerde vel filodeeg over de lengte doormidden. Schep een beet-

je van het notenmengsel aan het begin van de lange stukken filodeeg. Vouw de 

zijkanten iets over de vulling en rol daarna op. Zorg dat alle kanten goed gesloten 

zijn. Doe dit ook met de rest. Kwast de rolletjes goed in met boter. Leg ze op een 

bakplaat met bakpapier. Bak de baklavarolletjes in 15 minuten krokant.

Verwarm ondertussen een scheutje water 

in een pannetje en los hier 2 el suiker in op. 

Besprenkel of bestrijk de baklavarolletjes met 

de suikersiroop. Hak de overgebleven eetlepel 

pistachenootjes fijn en bestrooi de bovenzijde 

van de rolletjes hiermee. 

Serveer 2-3 stuks per persoon als toetje.  

Ook lekker met een bolletje ijs.

ingrediënten 
50 g boter 

50 g amandelen

60 g pistachenootjes 

1 el bruine basterdsuiker

5 vellen filodeeg, ontdooid

2 el suiker

Benodigdheden

bakplaat met bakpapier 

keukenmachine

   | 95



96  |  

“Ik heb echt een band opgebouwd met de vrouw en dochters van mijn cliënt. Ze zien me als onderdeel 
van de familie.”

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

ONZE WERKWIJZE
Bij Standby thuiszorg zorgen wij er al ruim 20 jaar
voor dat de cliënt zelf de regie behoudt over de 
manier waarop hij/zij thuis blijft wonen. Wij zijn een 
thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in het 
organiseren van complexe zorgvragen. Denk hierbij 
aan terminale zorg tot wel 24 uur per dag of 
chronische zorg bij bijvoorbeeld dementie of kanker. 
Wanneer de reguliere thuiszorg niet meer volstaat, 
zijn wij het alternatief voor een hospice of een 
verpleeghuis. 

ZORGVERLENERS
GEZOCHT 

Wij zijn op zoek naar zorgverleners van alle niveaus. 
Je bezoekt cliënten in blokken van minimaal 3 tot 
24 uur aaneengesloten en helpt ze met dagelijkse 
taken. Daarnaast bied je ook verzorging en 
verpleging waar nodig en ben je er als onder-
steuning van de mantelzorger. We regelen de 
gehele administratie voor jou, zodat jij je kunt 
richten op het verlenen van zorg. 

INTERESSE?
Neem dan contact met ons op via 088 - 018 02 07, 
secretariaat@standbythuiszorg.nl of kijk op onze 
website www.standbythuiszorg.nl.

“Soms gaan we samen boodschappen doen, soms blijven we thuis en soms gaan we wandelen in het park. Dat hangt af van 
hoe mijn cliënt zich die 

dag voelt.”

Werken in de thuiszorg
als zzp’er?

STANDB DI0007_Adv Floor magazine 210x297mm.indd   1STANDB DI0007_Adv Floor magazine 210x297mm.indd   1 27-11-2020   15:3927-11-2020   15:39
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RAM
21 maart t/m 20 april

Hi knappe Ram, 
Je hebt een veerkrachtige en geduldige 
persoonlijkheid, maar toch laat je je 
nog met enige regelmaat van de wijs 
brengen. Blijf trouw aan jezelf en je 
zult merken dat dit je meer rust brengt. 
Geniet van al het moois dat op je pad 
komt en focus niet (te) veel op alleen 
je werk. 

STIER
21 april t/m 21 mei

Hi sierlijke Stier, 
Aankomend jaar ga je verder bouwen 
aan de weg die je al bent ingeslagen. Je 
bent kalm, stabiel en je focus is goed. 
Vergeet niet te genieten met je vrienden 
en familie, want ook zij vinden het fijn 
om tijd met jou door te brengen. Ga zo 
door, Stier. Jij komt er op deze manier 
wel. 

TWEELINGEN
22 mei t/m 21 juni

Hi sensitieve Tweelingen, 
Afgelopen jaar was een rollercoaster, 
maar ook dit jaar biedt voldoende 
kansen. Je bent productief, geduldig en 
creatief. Dit resulteert in een vruchtbare 
periode. Probeer van dit proces te 
genieten en onbelangrijke dingen vaker 
los te laten. Aanschouw en geniet. 2021 
wordt prachtig!

KREEFT
22 juni t/m 21 juli

Hi lieve Kreeft, 
Dit jaar zal bij jou de focus veel liggen 
op je familie en vrienden. Je gaat ze 
steeds meer waarderen en vindt het 
fijn om samen met hen van het leven 
te genieten. Op werk heb je voldoende 
energie, dus kijk ook naar activiteiten 
die je normaliter niet zo snel zou 
oppakken. Dit zal gewaardeerd worden. 
Enjoy the ride, Kreeft! 

LEEUW
22 juli t/m 22 augustus

Hi positieve Leeuw,
Je bent doelgericht en energiek, maar 
rust is ook belangrijk. Hoe meer rust 
je ervaart, hoe creatiever je wordt. Dit 
werkt aanstekelijk voor je collega’s, 
maar vergeet ze desalniettemin niet 
goed mee te nemen aan de voorkant. 
Dat voorkomt irritaties en onrust. 
2021 geeft jou meer rust en bezinning, 
probeer ervan te genieten.

MAAGD
23 augustus t/m 23 september

Hi grappige Maagd,
Het was een pittig jaar, maar ook 
2021 staat voor jou in het teken van 
‘overwinnen’. Dit geldt zowel voor de 
situaties op je werk, als in situaties 
privé. Je gaat dit jaar meer in je kracht 
staan en hierdoor ga je een leerzaam 
jaar tegemoet. Nu is de perfecte tijd om 
even te ontspannen en te genieten met 
de mensen die je dierbaar zijn.  

WEEGSCHAAL
24 september t/m 23 oktober

Hi slimme Weegschaal,
Je hebt een delicate en gevoelige 
persoonlijkheid en je vindt het lastig 
om fouten te maken. In 2021 ga je 
ongetwijfeld weer fouten maken, maar 
zie het als een hulpmiddel om verder 
te groeien als vriend(in), collega en 
partner. Zonder dalen, geen pieken. Dit 
jaar lacht je toe! 

SCHORPIOEN
24 oktober t/m 22 november

Hi stabiele Schorpioen,
Ondernemend, doelgericht en energiek 
zijn woorden die bij jou passen. Jij 
bent de afgelopen tijd, gezien deze 
kwaliteiten, ook heel waardevol 
geweest voor jouw collega’s en de 
organisatie. Jij laat je immers niet zo 
snel gek maken. Ook 2021 zal er weer 
vaak een beroep op je worden gedaan, 
zowel privé als zakelijk. Maar jij kan dit 
jaar alles aan! 

BOOGSCHUTTER
23 november t/m 21 december

Hi elegante Boogschutter,
Na een jaar met veel ups en downs 
is het tijd voor wat meer structuur en 
regelmaat. Je hoeft niet overal ja op 
te zeggen. 2021 gaat een jaar worden 
waarin je buiten de gebaande paden 
mag denken. Toch beginnen met die 
ene opleiding of een verre reis maken? 
Gewoon doen. Ontspanning is net zo 
belangrijk, Boogschutter. 

STEENBOK
22 december t/m 20 januari

Hi fanatieke Steenbok,
De afgelopen maanden waren pittig en 
je hebt mooie stappen gemaakt. Neem 
de aankomende tijd wat meer ruimte 
voor jezelf en je dierbaren. 2021 wordt 
voor jou een jaar waarin je de vruchten 
kunt plukken van de veranderingen die 
je de afgelopen jaren hebt doorgevoerd. 
Ga (extra) genieten, Steenbok!

WATERMAN
21 januari t/m 18 februari

Hi gekke Waterman,
De afgelopen tijd heb jij nog meer de 
behoefte om anderen te helpen. Je 
doet dit op jouw eigenzinnige manier 
en dat wordt gewaardeerd. Dit jaar mag 
je de focus ook wat meer gaan leggen 
op je loopbaan. Zit je nog op de goede 
plek? Wat maakt jou blij? Deze vragen 
gaan jou helpen in 2021.

VISSEN
19  februari t/m 20 maart

Hi liefhebbende Vissen, 
Je bent sensitief, attent en hebt heel 
veel liefde te geven. Je hebt het dan 
ook erg lastig gehad de afgelopen tijd, 
jij geeft iemand immers graag een 
knuffel. Maar doe jezelf niet te kort, ook 
jouw lieve woorden helpen de mensen 
om je heen. Wees je ook in 2021 lief 
voor jezelf? Een mooie wandeling, een 
bad en fijne telefoongesprekken doen 
je goed! 
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MetZorg wenst iedereen 
een liefdevol 2021 toe!

www.congressenmetzorg.nl

We hopen je (coronaproof) te ontmoeten op onze congressen:

20 januari De dag door met dementie

22 januari Complementaire Zorg

27 januari Zorg rondom het levenseinde

10 februari Praten over de dood: 
vroegtijdige zorgplanning

5 maart Opvang en nazorg na traumatische 
ervaringen van zorgverleners

10 maart Pijn en pijnbestrijding

12 maart Passiviteiten van het Dagelijks Leven: 
vasthouden en loslaten

31 maart Zorg rondom de geboorte. 
Als de kraamzorg je dierbaar is! 
In de Apenheul

13 april Zorg rondom de geboorte.
Als de kraamzorg je dierbaar is! 
In Beekse Bergen

10 juni Het Nachtcongres
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