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Tegen de storm in
RECHTOP blijven staan
D
e corona is de buitenste laag van
de zon. Die straalt bij lange na
niet zo veel licht uit als de zon
zelf, maar toch. Hij geeft licht. Die andere
corona deed dat vanaf het begin niet.
Bijna alle mensen die in deze Content
aan het woord komen, kijken uitgebreid
terug op deze donkere periode. Wat
hen bindt, is dat ze veerkracht - het
thema van deze uitgave - hebben
getoond, hoe moeilijk dat in eerste
instantie soms ook was.

Vraag dat laatste maar aan Ron de Rooy,
stafmedewerker Wijkzorg bij Envida.
Ron raakte besmet met het coronavirus
en maakte angstige tijden door in het
Zuyderland Medisch Centrum. Wat wil je
ook als je daar andere coronapatiënten
ziet sterven? Hij is nu al geruime tijd
weer boven Jan en heeft daar zelf actief
aan meegewerkt. Zo ruilde hij zijn racefiets in voor een mountainbike. Dan zit
je namelijk meer rechtop, waardoor je
meer zuurstof in je longen kunt opnemen.
Projectmedewerker Jeroen Jennekens een collega van Ron - testte ook positief
op corona. Hij kwam niet in het ziekenhuis terecht, maar wel in de gevangenis.
Want zo voelt dat als je vijf weken in je
uppie thuiszit in een persoonlijke

lockdown. Inmiddels is Jeroen weer in
de sportschool te vinden. Daarnaast
blijft hij niet te lang hangen in zijn
coronaverleden. Wie hem destijds heeft
besmet, interesseert hem niet. ’Het kan
evengoed een deurklink zijn geweest.’

Cisca van der Meijs is kwartiermaker bij
de LEVANTOgroep. Ze is gewend om
met 85 kilometer per uur door het leven
te snellen. Wat moet je dan als je ineens
voor het coronastoplicht staat? Vreemd
genoeg heeft de onderbreking van de
ratrace haar goedgedaan.
De vader van Peggy Massot overleed
aan corona. Het was en is nog steeds
een moeilijke tijd voor haar. Familie,
vrienden, kennissen en collega’s steunden haar. Ook haalde ze kracht uit de
manier waarop haar vader haar heeft
opgevoed. En dat heeft alles te maken
met het thema van deze uitgave.
Tino Wolfs is verzorgende bij Envida en
or-voorzitter. Combineer dat maar eens
met zorgen voor je 97-jarige moeder.
Toch kan het. Want op initiatief van
Envida heeft Tino’s moeder een Volledig
Pakket Thuis of VPT aangevraagd. Het
gevolg: Tino’s moeder is opgeveerd en
Tino idem dito. Omdat zijn steeds

zwaarder wordende mantelzorgtaak nu
minder zwaar is geworden.

In het artikel over Susan Hermans komt
onder meer beeldbellen in de coronaperiode ter sprake. Als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij
Burgerkracht Limburg heeft ze daar een
uitgesproken mening over: ’Beeldbellen
is niet mijn ding. Ik kijk mensen liever in
de ogen.’ Susan toonde veerkracht door
de situatie te accepteren zoals die was.
Hoe eenvoudig kan het zijn?, denk je
dan. Dat was het niet. Bij Susan lukte
dat ook niet vanaf dag één.

In het afsluitende artikel is Roel Sillen
de hoofdpersoon. Roel nam in augustus
afscheid als Burgerkracht Limburgadviseur. Hij is nu met pensioen, maar
nog lang niet in zijn hoofd. Luister maar
eens hoe hij veerkracht verwoordt:
’Veerkracht bestaat voor een groot deel
uit niet verbitterd raken en compassie
blijven hebben met de mensen om je
heen. Tegen de storm in rechtop blijven
staan en jezelf zijn. Daar gaat het om.’
Tegen de storm in rechtop blijven staan.
Dat is wat Ron, Jeroen, Cisca, Peggy,
Tino, Susan en Roel hebben gedaan. 
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‘Ik was
doodsbang
om te gaan
slapen’

5

Net als zijn Envida-collega Jeroen
Jennekens (zie het artikel elders in dit
magazine) raakte stafmedewerker
Wijkzorg Ron de Rooy besmet met
het coronavirus. Jeroen had het geluk
dat hij niet in het ziekenhuis belandde.
Ron kwam daar wel terecht en maakte
een angstige tijd door.
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’B

egin maart. Het was het weekend volgend op de week waarin
premier Rutte na een persconferentie per ongeluk de hand schudde van
RIVM-directeur Jaap van Dissel. In dat
weekend zat ik met een collega in de
trein naar Utrecht om een bijeenkomst
bij te wonen van de Nederlandse
Zorgautoriteit. Het kan zijn dat ik in
de trein besmet ben geraakt, want we
reden door de coronabrandhaard
Brabant. Het daaropvolgende weekend
had ik een feestje in Stein, waar veel
mensen uit Kessel aanwezig waren,
de coronabrandhaard van Limburg.
Toen ik zondagochtend wakker werd,
had ik een katerig gevoel, al had ik op
het feestje niet veel gedronken.
’s Maandags ben ik gaan werken. Daar
moest ik hoesten. ’Aha, corona!’ grapte
een collega. ’s Avonds smaakte het eten
me niet en ik ging vroeg naar bed, wat
ik anders nooit doe.’

OP ZONDAGAVOND
VIEL IK FLAUW
’De volgende dag ben ik thuisgebleven
en de dagen erna werd ik steeds
benauwder. Het feit dat ik chronische
bronchitis heb, had daar onderliggend
waarschijnlijk ook mee te maken.
Ik belde de huisarts. Die zei dat ik terug
moest bellen als ik meer dan 38 graden
koorts had. Op zondagavond viel ik
flauw. Gelukkig kon mijn vrouw me nog
net opvangen. Later heb ik gebeld met
de spoedpost. Daar kreeg ik te horen
dat ik het beste een suikerwafel kon
eten. Alleen: ik was niet flauwgevallen
wegens een gebrek aan energie, maar

’DE HUISARTS SCHROK EN LIET
METEEN EEN AMBULANCE KOMEN’

wegens een gebrek aan zuurstof.
De maandag daarop kwam de huisarts
bij me thuis in wat ik een astronautenpak noem. Er werd een zuurstofmeter
aangesloten op een van mijn vingers.
De huisarts schrok en liet meteen een
ambulance komen die me naar het
Zuyderland Medisch Centrum bracht.’

ZOU IK OP DE IC
TERECHTKOMEN?
’Op de Spoedeisende Hulp werd een
foto gemaakt en voor ik het wist werd
ik opgenomen op de corona-afdeling.
Ik had een kamer alleen en daar was ik

ook de meeste tijd alleen. Ik heb gezien
hoe een met een plastic hoes overdekte
patiënt op een brancard van de afdeling
werd gereden. Een andere patiënt
zwaaide geregeld naar me, totdat hij
niet meer zwaaide. Zou ik op de ic
terechtkomen? Ik was doodsbang om te
gaan slapen. Dat lag voor een deel ook
aan de malariapillen die ik experimenteel kreeg toegediend en die als bijwerking angstaanvallen kunnen veroorzaken. Al met al had ik steeds meer
zuurstof nodig. De mensen van L1 hadden intussen mijn eerdere Facebookberichten opgepikt. Ze vroegen mij ter

beeldvorming mezelf te filmen. Dat
maakte veel indruk op hen. Daarom
vroegen ze of ze dat filmpje op hun
website mochten plaatsen. Los van dat
filmpje ging het daarna snel beter met
me. Ook kon ik weer slapen dankzij de
oxazepamtabletten die ik nam.’
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IK WAS KAPOT,
MAAR GAF NIET OP
’Toen ik weer thuis was, heb ik de
L1-redactie gebeld met de mededeling
dat ik weer beter was. Daar heeft L1
vervolgens nog twee keer aandacht aan
besteed. Voor mij was dat een mooie
afsluiting van mijn ziekteperiode, omdat
ik liet zien dat mensen ook úít het ziekenhuis konden komen. Daar was het
me in eerste instantie ook om te doen
geweest toen ik L1 toestemming gaf om
aandacht te besteden aan mijn situatie.
Begin juli heb ik een test ondergaan op
de longafdeling van het Zuyderland
Medisch Centrum. De arts was voor 98%
tevreden. Het enige wat op de longfoto
te zien was, was een beetje littekenweefsel vanwege mijn chronische bronchitis. In het ziekenhuis vertelden ze me
al eerder dat bewegen van cruciaal
belang is voor mijn verdere herstel.
Daarom ben ik zodra het mogelijk was
begonnen met kleine stapjes op mijn
tuinpad. De eerste keer liep ik vier keer
op en neer. Ik was kapot, maar gaf niet
op. Later heb ik een blokje om gelopen.
Dat was zo’n driehonderd meter en dat
viel niet mee. Ook al omdat ik een
gekneusde rib had van het vele hoesten.
Bovendien deed mijn rug pijn.’

FIETSEN EN KWARK
’Nog later heb ik mijn racefiets ingeruild voor een mountainbike, zodat ik meer
rechtop kon zitten en dus meer zuurstof in mijn longen kreeg. Na een poosje
lukte het mij om een rit van veertig kilometer te maken. Tijdens mijn ziekteperiode
heb ik onder anderen hulp gehad van een psychotherapeut, een fysiotherapeut
en een diëtist. Die laatste raadde me een eiwitrijk dieet aan om sneller te herstellen. Tegenwoordig eet ik kwark als ontbijt. Bijkomend voordeel is dat ik in combinatie met meer bewegen ook aan mijn gewicht werk. Ik heb me in de afgelopen
vier jaar nog nooit zo goed gevoeld, al ben ik nog geregeld moe. Mijn vakantie
naar Scandinavië heb ik overigens en jammer genoeg geannuleerd, want ik ben
er totaal niet gerust op om nu te reizen.’ 
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’IK GA LANGZAAM
WEER IN DE RICHTING
VAN DE OUDE JEROEN’
Hij is weer begonnen met sporten in de sportschool.
Doordat Envida-projectmedewerker Jeroen Jennekens
besmet raakte met het coronavirus, werd hij gedwongen
om wekenlang niets te doen. En dan komen er zó een
paar ongewenste kilo’s bij. Het was een moeilijke periode
voor hem. ’Maar echt bang ben ik nooit geweest.’

JEROEN JENNEKENS

9
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’I

k ben vroeger evv’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, red.)
geweest. Tot het moment aanbrak
dat ik liever een ondersteunende rol
wilde vervullen. Ik ben nu projectmedewerker Projecten & Kwaliteit. Dat is een
IT-achtige functie. Ik instrueer op de
werkvloer bijvoorbeeld collega’s hoe ze
een nieuw computerprogramma moeten gebruiken. Waar dan ook, want
mobiel werken neemt een steeds
belangrijkere plek in. Door de coronauitbraak in maart vielen veel projecten
stil. Vanwege mijn zorgachtergrond ben
ik toen gaan uithelpen op een verpleegafdeling van woonzorgcentrum La
Valence. Daar waren meerdere bewoners besmet. Ze werden ziek en sommigen overleden. De afdeling waarop ik
werkte was in een lockdown. Ik droeg
beschermende kleding en een mondkapje. Envida was er trouwens al heel
vroeg bij met beschermende maatregelen. Maar toch. Na twee weken kreeg
ik hoofdpijn en begon ik te hoesten.
Ik heb me op een zondag laten testen
op corona en de volgende dag kreeg
ik de uitslag: positief.’

VEEL GESLAPEN
’Vanaf die dag ben ik natuurlijk thuisgebleven. Ik was vooral moe. Daarom
heb ik veel geslapen, als ik tenminste
niet te veel spierpijn had. Of pijn aan
mijn longen, want die voelde ik écht zitten. Daar zat ik dan in mijn eentje, in
mijn persoonlijke lockdown. Ik ben vijf
weken thuis geweest. In die periode had
ik via de telefoon of per e-mail geregeld
contact met mijn teamleider en de

bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseerde
me vooral om thuis te blijven, voor mijn
eigen gezondheid en die van andere
mensen. Mijn ouders zijn midden zestig
en begin zeventig en dan wil je geen
enkel risico lopen. Mijn collega’s stuurden me onder andere een bloemetje en
appjes. Die hielpen me in mijn alleenzijn. Zo was er op afstand toch sprake
van een groot samenhorigheidsgevoel.
Het was al met al een moeilijke periode
in mijn leven, maar echt bang ben ik
nooit geweest. Wel irriteerde het me
dat ik geen kant uit kon, want ik ben
van nature een actief iemand die het

leuk vindt om ook buiten zijn werk met
allerlei zaken bezig te zijn.’

HET OUDE NORMAAL, NIET
HET NIEUWE NORMAAL
’Onlangs ben ik weer voor het eerst
naar La Valence gegaan. Daar zijn geen
nieuwe besmettingen. Mensen in het
algemeen voelen zich nu wat meer ontspannen en beetje bij beetje gaan we
weer terug naar het oude normaal, al
zijn we er misschien nog niet. Dat zal
de tijd uitwijzen. Ik zeg terug naar het
oude normaal in plaats van het nieuwe
normaal omdat mensen nu eenmaal

‘Na twee weken kreeg ik hoofdpijn
en begon ik te hoesten’

geneigd zijn om snel weer terug te vallen op voor hen bekend gedrag. Daar
komt nog bij dat mensen elkaars gedrag
kopiëren. Als er bijvoorbeeld een paar
mensen op het terras zitten, volgen er al
snel meer.’

PUUR OP WILSKRACHT

‘Puur op wilskracht bouw
ik mijn conditie weer op’

‘Ik heb een hertest gedaan en de
bedrijfsarts heeft me genezen verklaard.
Eind april ben ik weer aan het werk
gegaan. Ik heb mijn eet- en drinkpatroon niet aangepast, omdat ik nu
eenmaal houd van lekker eten en drinken. Wel bezoek ik de sportschool weer,
waar ik aan krachttraining doe. Zo wil ik
ook een paar kilo’s kwijtraken die er in
de coronaperiode zijn bijgekomen door
mijn lange periode van inactiviteit. Wie
me destijds heeft besmet, interesseert
me niet. Het kan evengoed een deurklink zijn geweest. Ik blijf sowieso niet
te lang hangen in dingen, ik wil altijd
vooruit. En zo bepaalt ieders karakter
hoe hij omgaat met bepaalde zaken, in
dit geval met de coronaperiode. Ik ben
rustig gebleven en niet bij de pakken
neer gaan zitten. Verder ben ik op een
gegeven ogenblik gestopt met het volgen van de stortvloed aan vaak tegenstrijdige mediaberichten tijdens de
coronaperiode. In plaats daarvan heb
ik me volledig geconcentreerd op mijn
herstel. Het gebrek aan een goede conditie is de belangrijkste nasleep van mijn
coronabesmetting. Puur op wilskracht
bouw ik mijn conditie weer op. Ik ga
langzaam weer in de richting van de
oude Jeroen.’ 
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Ze is een actief en gedreven mens, tijdens
en na het werk. Daarom vond ze het
moeilijk toen het coronavirus de wereld en
haarzelf stilzette. Wat veranderde er
daardoor voor Cisca van der Meijs van de
LEVANTOgroep? Wat waren de mindere
kanten van de coronatijd en welke
positieve ervaringen heeft ze gehad?

‘HET WAS ELKE DAG
ZONDAG, DAT VOND
IK EEN BEETJE VEEL’

CISCA VAN DER MEIJS

13
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’I

k ben kwartiermaker in de Maastrichtse wijken Wittevrouwenveld,
Wyckerpoort, Limmel en Nazareth.
Ik werk met mensen die het leven niet
op een dienblad aangereikt hebben
gekregen. Ze hebben veelal te kampen
met depressies en psychoses. Als je hun
levensverhaal hoort, leer je meteen je
eigen beslommeringen te relativeren.
Op het coronahoogtepunt waren veel
mensen in het algemeen bang om dood
te gaan. Sommigen dachten dat we te
maken hadden met een complot om de
wereldbevolking te verminderen. Stel je
daarnaast eens voor hoe het is om met
meerdere kinderen in een piepklein
flatje zonder tuin te wonen. Dat gevoel
van samen opgesloten zijn zet evengoed
heel wat huwelijken onder druk.’

KILOMETERTELLER OP NUL
’Behalve kwartiermaker ben ik trainer
positieve gezondheid. Ik geef mijn trainingen vaak in groepsverband. In de
coronatijd kwam er abrupt een einde
aan dat fysieke samenzijn. Die verandering moest ik accepteren en daar had ik
moeite mee. Ik ben gewend om geregeld met 85 kilometer per uur door het
leven te snellen, en dan staat de kilometerteller ineens op nul. Dat had ook zijn
voordelen. In de periode dat ik thuiswerkte, heb ik nóg meer de natuur
opgezocht. De Groene Loper, het stadspark en Bemelen, waar ik als kind vaak
te vinden was om kikkervisjes en hagedissen te vangen. Daarnaast werd ik
gedwongen om naar binnen, naar
mezelf te kijken. Ik kwam tot het besef
dat mijn wil om verbonden te zijn met

andere mensen en mijn verlangen naar
betekenisvolle contacten nog veel sterker waren dan ik had gedacht. Ik voelde
me beroepsmatig thuis op mezelf teruggeworpen. Maar ik troostte me tegelijkertijd met de gedachte dat mijn cliënten altíjd veel en lang alleen thuis zijn,
coronatijd of niet.’

STOEP- EN BALKONGESPREKKEN
’Daarom heb ik op het hoogtepunt van
de virusgolf kaarten in hun brievenbus
gestopt om ze een hart onder de riem te
steken. Daarnaast heb ik Haw pin-vlogs
geschreven en stoep- en balkongesprekken met hen gevoerd. Omdat er even
geen sprake was van de reguliere
ratrace, kwam je tot uitgebreide
gesprekken over de essentiële zaken in
het leven. Wat ik verder als positief heb
ervaren: in de coronatijd kon ineens van
alles. In no time werden digitale netwerken opgezet, thuiswerken was geen
probleem meer en van meerdere kanten
kwam geld ter beschikking. Ook plannen werden sneller uitgevoerd, zonder
dat de mensen die daarbij betrokken
waren daar eerst allemaal uitgebreid
hun plasje over moesten doen. Ik hoop
van harte dat die pragmatische werkwijze na de coronaperiode blijft
bestaan.’

BEN JE MOE OF ZO?
’Nog even over die digitale netwerken.
Beeldbellen maakt daar deel van uit.
Dat heb ik ook gedaan en soms was dat
best vreemd. Dan zag ik tijdens een
werkoverleg bijvoorbeeld een mevrouw

op een van de beeldschermpjes die
alleen maar naar beneden keek en niets
zei. Ga weg als je niet mee wilt doen,
was mijn eerste gedachte. Tot ik erachter kwam dat het de notuliste was! Of ik
zag iemand gapen. Ben je moe of zo?,
vroeg ik. Wat ik bedoel: de impact van
zoiets als gapen is tijdens beeldbellen
groter dan tijdens een fysieke ontmoeting. En in een bredere context: het
non-verbale deel bepaalt voor 90% de
inhoud van communicatie. Daarom is
fysiek overleg per definitie beter dan
digitaal overleg.’

TOPPEN VAN DE HIMALAYA
’De onderbreking van de ratrace heeft
mij en veel andere mensen goedgedaan.
Ik zeg ‘onderbreking’ omdat die race
ongetwijfeld weer wordt hervat. Geld,
status en competitiviteit blijven de
wereld regeren, en dat is jammer. Aan
de andere kant heeft het kabinet in de
eerste maanden van de coronatijd gekozen voor de volksgezondheid om onder
meer overbelasting van de ic’s tegen te
gaan, en niet voor de economie. Dat
vind ik stoer. Wat ik evengoed mooi
vond, was het bericht dat de toppen van
de Himalaya door de lockdown voor het
eerst in decennia weer te zien waren.
Maar ik zal me vooral de rust herinneren, al wil ik daar niet in overdrijven.
Vroeger was ik voorstander van gesloten winkels op zondag als rustdag in
de 24 uurseconomie. Nu denk ik daar
anders over, want in de coronaperiode
was het elke dag zondag. Dat vond ik
als actief en gedreven mens een beetje
veel.’ 

”

’IK WERD GEDWONGEN
OM NAAR BINNEN, NAAR
MEZELF TE KIJKEN’
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‘Ik heb zo
vaak sorry
gezegd tegen
mijn vader’
De vader van Peggy Massot overleed aan
corona toen er nog geen of nauwelijks
sprake was van coronagevallen in
Maastricht. Dit is haar verhaal.
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P

eggy: ’Mijn vader voelde zich voor
carnaval niet lekker. Hij is alleen
naar het ’inschieten’ geweest en
heeft daarna niet meer deelgenomen
aan carnaval. Een week later ging hij
naar de huisarts. Daar werd hartfalen
geconstateerd. Mijn vader was al hartpatiënt en had daarom meerdere operaties ondergaan. Hij is op 12 maart overleden, maar niet aan hartfalen. Daar
gaat een heel verhaal aan vooraf.’

EEN BEGINNENDE
LONGONTSTEKING
’De dag voor zijn overlijden ben ik de
hele tijd bij mijn vader geweest.
’s Ochtends hadden we een controleafspraak bij de huisarts. Ze hoorde een
ruis op de longen en vermoedde een
beginnende longontsteking. Diezelfde
middag waren we in het Maastricht
UMC+ om bloed te laten prikken en
longfoto’s te laten maken. Mijn vader
was intussen zo verzwakt dat hij nauwelijks meer kon lopen door de ziekenhuisgangen. Later die middag kwamen we
op de Spoedeisende Hulp terecht.
’s Avonds werd mijn vader opgenomen
vanwege zijn hartconditie en longontsteking. In het ziekenhuis bleek ook dat
hij ernstig zuurstofgebrek had. Mijn
broer Ron kwam laat in de middag
terug van zijn werk in Tilburg, waar veel

meer coronagevallen waren dan in
Maastricht. Daarom wilde hij op afstand
blijven toen hij mijn vader bezocht. ’Hou
toch op met die flauwekul’, zei mijn
vader.

TWEE WEKEN IN
QUARANTAINE
’Rond 21.30 uur was ik weer thuis.
Omstreeks 23.00 uur kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis met het
bericht dat mijn vader naar de ic was
overgebracht om te intuberen. Uit
nieuwe longfoto’s bleek dat de longontsteking zich had uitgebreid over beide
longen, wat meestal duidt op een virale
infectie. Toen ontstond het vermoeden
dat mijn vader corona had. Voordat hij
werd geïntubeerd, mocht nog één
iemand even bij hem. Omdat hij zo hard
achteruitging, heb ik alleen achter glas
naar hem kunnen zwaaien. Om 2.30 uur
die nacht is mijn vader gestorven. Het
ging allemaal zó snel. En al werden we
niet getest, daarna moesten mijn familieleden en ik twee weken in quarantaine. Daardoor kon ik niet bij mijn
vader zijn toen hij lag opgebaard.
Tijdens de crematieplechtigheid moesten we ook afstand tot elkaar bewaren.
Dan kun je dus niet eens je eigen kind
vasthouden als het huilt van verdriet.
Dat maakte de rouwverwerking extra

‘Mijn vader was intussen zo verzwakt
dat hij nauwelijks meer kon lopen
door de ziekenhuisgangen’

moeilijk. Daar kwam nog bij dat de
kinderen van mijn broer twee opa’s aan
corona verloren in vijf weken tijd.’

VADER EN MOEDER TEGELIJK
’Ik vind het triest dat mijn vader is
gestorven zonder dat er iemand bij hem
kon zijn. Ook al omdat hij een echt
mensenmens was die voor iedereen
klaarstond. Zo heeft hij lange tijd voor
mijn moeder gezorgd, die aan dementie
leed. In die periode is hij vader en moeder tegelijk voor me geweest, waardoor
onze sterke band nog sterker werd.
Daarnaast stond hij altijd klaar voor zijn
kleinkinderen, met wie hij graag op pad
ging. Achteraf denk ik dat hij het wel
goedvond zo. Voordat hij corona had,
voelde hij al dat zijn hart steeds zwakker werd. Je kunt natuurlijk niet blíjven
dotteren. De dag voor zijn overlijden
vertelde hij dat hij het gevoel had dat
hij niet meer lang zou leven. Maar zoals
hij wel eens zei: ’Je kunt beter omkiepen
in glorie dan wegkwijnen achter de
geraniums.’

EEN BEELDJE VOOR MIJ,
EEN VOOR MIJN BROER
’Een aantal weken na de dood van mijn
vader kreeg ik lichamelijke klachten. Die
werden veroorzaakt door stress en het
niet kunnen verwerken van hoe alles
was gelopen. Ik ben toen doorverwezen
naar een praktijkondersteuner. Na een
bloedtest werden antistoffen aangetroffen en bleek dat ik ook corona heb
gehad, al heb ik daar niet al te veel hinder van ondervonden. Omdat ik geen
afscheid kon nemen van mijn vader,

‘Je kunt beter omkiepen in glorie dan
wegkwijnen achter de geraniums’
vertelde de praktijkondersteuner dat ik afscheidsmomenten
moest inbouwen in mijn leven. Zo hebben we gezamenlijk
afscheid genomen van ons ouderlijk huis. Ook was het plan om
de as van mijn ouders eind augustus uit te strooien op de verjaardag van mijn vader. Maar uiteindelijk kon ik dit niet, dat
was voor mij nog te vroeg. Ken je dat grote beeld van een
engel op de Groene Loper in Maastricht? Ik heb de ontwerper
daarvan gevraagd twee miniatuurversies te maken. In beide
beeldjes doen we dan de as van mijn vader en van mijn moeder. Een beeldje is straks voor mij, het andere voor mijn broer,
die zijn allerbeste vriend is kwijtgeraakt.’

HOU ALTIJD JE SCHOUDERS EN RUG RECHT
’Wat me kracht heeft gegeven, waren de steun en aandacht
die ik ontving van familie, vrienden, kennissen en collega’s.
Vooral mijn kinderen hebben me erdoorheen gesleept. Ik
haalde evengoed kracht uit de manier waarop mijn vader me
heeft opgevoed. ’Hou altijd je schouders en rug recht’ zei hij
geregeld ’en geef dingen die gebeurd zijn een plek.’ Dat laatste zal nog wel even duren. Ik heb in gedachten en hardop zo
vaak sorry gezegd tegen mijn vader. Sorry dat ik niet bij je kon
waken. Sorry dat ik niet bij je kon zijn toen je stierf. Sorry dat
we je niet de uitvaart konden geven die bij je past. Misschien
kan ik zijn dood een beetje een plek geven na de herdenkingsbijeenkomst, want die komt er nog. Inmiddels zijn we terug
geweest in het Maastricht UMC+. Daar hebben we gesproken
met de behandelend arts. Voordat de uitslag van de coronatest
bekend was, nam hij de beslissing om ons niet meer toe te
laten bij mijn vader. Achteraf had hij gelijk, maar hij vertelde
me dat hij veel moeite had met die beslissing: ’Ik zie nog
steeds je gezicht voor me toen ik die mededeling deed.’ 
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TINO WOLFS
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TINO KAN BLIJVEN
MANTELZORGEN

TEKST: HELMI VAN NUIL | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN
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In Nederland zorgen elke dag ruim vier
miljoen mensen voor een hulpbehoevende
partner of familielid. Onder wie Tino Wolfs,
die binnen Envida bekendheid geniet als
voorzitter van de ondernemingsraad. Maar
Tino is ook verzorgende. En mantelzorger!
Het mantelzorgen doet hij voor zijn 97-jarige
moeder. Toen de zorg voor zijn moeder
zwaarder werd, zag het ernaar uit dat Tino
iets moest opgeven: zijn baan bij Envida of
zijn rol als mantelzorger. Die laatste optie was
ondenkbaar en onbespreekbaar voor hem.
Envida kwam met een oplossing die een winwin situatie oplevert.
CONTENT #17 | OKTOBER 2020
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T

ino is nu ruim zeven jaar mantelzorger voor zijn moeder. Gedurende de eerste jaren zoals alle
andere mantelzorgers dat doen: in combinatie met een betaalde baan. En dat is
best zwaar, zeker als de zorgvraag toeneemt. Tino is gaan mantelzorgen nadat
zijn moeder een heel zware CVA had
gekregen. Ze was er slecht aan toe.
‘Dokters hadden weinig hoop dat ze er
weer bovenop zou komen, maar ze hadden het mis. Beetje bij beetje herstelde
ze. Om voor haar te kunnen zorgen - ze
was toen 90 - ben ik minder uren gaan
werken. Dat kon door gebruik te maken
van de mogelijkheden binnen de verlofregeling, het inleveren van een paar
contracturen en het inzetten van een
groot aantal vakantie-uren. Envida is mij
daarin prima tegemoet gekomen.’

had ik er waarschijnlijk voor gekozen
om mijn werk bij Envida op te geven.
Hoe dat dan financieel zou oppakken,
was voor latere zorg.’

KEUZE

‘Het team waar Tino deel van uitmaakt,
weet dat hij maar één cliënt heeft: zijn
moeder. ‘Daardoor hoef ik niet in alles
meegenomen te worden. Veel communicatie is niet van toepassing op mij, dus
daar heb ik me voor laten uitsluiten. Dat
brengt een bepaalde rust met zich mee.

Naarmate de jaren verstreken, werd de
zorgvraag van Tino’s moeder zwaarder.
‘Op een gegeven moment was mijn
mantelzorg-zijn niet meer te combineren met mijn werk als verzorgende en
voorzitter van de OR. Ik wilde absoluut
niet dat mijn moeder naar een verpleeghuis zou gaan, omdat ik van mening
was (en ben) dat ze daar niet dezelfde
aandacht kan krijgen als die ze nu van
mij thuis krijgt. Er was dus een groot
probleem ontstaan: ik wilde meer uren
per week voor haar kunnen zorgen,
maar dat ging niet vanwege mijn werk.
Als ik toen voor een keuze was gesteld,

BETAALD MANTELZORGER
ZIJN
Roger Ruijters, bestuurder van Envida,
kwam met een geweldig idee: Hij vertelde Tino dat hij zijn moeder kon gaan
verzorgen vanuit zijn rol als professional
bij Envida via VPT, het Volledig Pakket
Thuis. Envida kan de gewerkte uren van
Tino declareren bij het zorgkantoor.
Financieel is het dus helemaal afgedekt.
Een win-win situatie: Tino’s moeder
krijgt de allerbeste zorg die ze maar kan
wensen en Envida houdt een goede
werknemer binnenboord.

ÉÉN CLIENT

Ik houd me natuurlijk wel goed op de
hoogte van wat er binnen Envida
gebeurt, maar dat lijkt me niet meer
dan normaal als je voorzitter van de OR
bent. ‘

WELZIJN EN WELBEVINDEN
Tijdens het gesprek met Tino over de
zorg laat hij plots de woorden “welzijn
en welbevinden” vallen. Wat bedoelt hij
daarmee? ‘Ik ben van mening dat je er
als verzorgende niet alleen bent om de
cliënt te helpen met wassen, aankleden,
steunkousen aantrekken, ogen druppelen of een wond te verzorgen. Zijn/haar
welzijn en welbevinden vind ik minstens
zo belangrijk. Als de cliënt aangeeft dat
de dagelijkse wasbeurt wat hem betreft
best een keertje overgeslagen mag worden, omdat hij meer behoefte heeft aan
een praatje of een korte wandeling buiten, dan moet dat kunnen. Mensen hun
waardigheid teruggeven en ervoor zorgen dat ze weer plezier in het leven
hebben, dáár doen we het allemaal
voor, toch?’ 

‘ALS IK TOEN VOOR EEN KEUZE WAS
GESTELD, HAD IK ER WAARSCHIJNLIJK
VOOR GEKOZEN OM MIJN WERK BIJ
ENVIDA OP TE GEVEN’
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Tijdens het minisymposium Werk &
Mantelzorg op 13 november 2019
in het Stadhuis Maastricht kreeg
Envida de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’. Dit is een
erkenning voor bedrijven en/of
instellingen die een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren.
Dat Envida een beleid heeft opgesteld om werken en mantelzorgen
beter te kunnen combineren, blijkt
overduidelijk uit het verhaal van
Tino.’ Het is een win-win situatie.
Envida vindt het belangrijk dat
iedere zorgbehoevende in haar
werkgebied de zorg moet krijgen
die nodig en/of gewenst is. Dat is
in de situatie van mijn moeder
gelukt. Envida wil bovendien zorg
op maat leveren. Ook dat lijkt me
in dezen meer dan geslaagd. Voor
mij persoonlijk betekent de oplossing van Envida dat er een einde
kwam aan een fysiek en mentaal
zware periode van werken in combinatie met mantelzorgen.’
CONTENT #17 | OKTOBER 2020
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SUSAN HERMANS

TEKST: PASCAL PANIS | FOTO’S: MARCEL VAN HOORN
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Cliënten met een verstandelijke handicap en/of een psychogeriatrische aandoening een stem geven. En die stem ook
laten horen. Dat is in het kort waar cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang Susan Hermans zich op het gebied van
onvrijwillige zorg mee bezighoudt. Nu meer dan in piekperiode
van de coronaperiode, want toen kon er niet zo veel.

‘Ik zie mezelf als

stemversterker’
CONTENT #17 | OKTOBER 2020
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S

usan werkt sinds afgelopen februari
bij Burgerkracht Limburg. Daarvoor
was ze twintig jaar actief in de
gehandicaptenzorg. Voor de volledigheid: Burgerkracht Limburg voert de
dienstverlening Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang uit onder
het label Adviespunt Zorgbelang.
Susan: ’In maart was ons nieuwe team
van zeven mensen compleet. Toen de
coronacrisis zich aandiende, waren we
net bezig om elkaar een beetje te leren
kennen en afspraken te maken met
bestuurders van zorginstellingen.
De coronacrisis gooide roet in het eten.
Als we al een afspraak hadden gemaakt,
werd die afgezegd. En van een echte
kennismaking met cliënten, vertegenwoordigers en mijn collega’s kwam
evenmin veel terecht.’

WAT NU?
’Wat nu?, was de eerste vraag die we
ons stelden. Om cliënten en hun vertegenwoordigers te laten weten dat we er
toch voor hen wilden zijn, stuurden we
zorginstellingen een brief met ons dienstenaanbod. Daar kwam niet veel respons op. Dat is begrijpelijk, omdat de
zorginstellingen zo hun eigen
coronagerelateerde uitdagingen hadden. Toen er later sprake was van

versoepelingen konden we de kennismaking met bestuurders langzaam
opstarten. Sommige contacten verliepen
fysiek, andere via beeldbellen.
Beeldbellen is niet mijn ding. Ik kijk
mensen liever in de ogen. Een casus uit
die tijd: er was een vertegenwoordiger
van een cliënt die contact met me
opnam na te hebben gegoogeld op de
woorden ’Wet zorg en dwang’. Hij uitte
zijn onvrede over de bezoekregeling
omdat voor hem niet duidelijk was wat
de coronamaatregelen inhielden van de
desbetreffende zorginstelling. Ik heb
toen samen met die vertegenwoordiger
een gesprek gehad met de locatiemanager, wat meteen een positief effect had.’

MIJN STANDPLAATS IS THUIS
Susan werkt zoals gezegd voor cliënten
met een verstandelijke handicap en/of
psychogeriatrische aandoening, zoals
dementie. Susan: ’Sinds april vallen ook
cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, huntington en korsakov onder de
reikwijdte van de Wet zorg en dwang.
Op dit ogenblik is ons team goed aan
het werk omdat we weer zorginstellingen mogen bezoeken. Mijn standplaats
is thuis, dat was voor de coronaperiode
overigens ook al het geval. Van daaruit
maak ik afspraken om zorginstellingen,

‘Als we al een afspraak hadden
gemaakt, werd die afgezegd’

cliënten en hun vertegenwoordigers te
bezoeken. Zij kunnen onze teamleden
ook bereiken via telefoonnummer
088-929 40 99 en vragen stellen.
Voorbeelden zijn: Wat zijn de rechten
en plichten van een vertegenwoordiger?
Wie is mijn cliëntenvertrouwenspersoon? Bij wie kan ik terecht als ik het
niet eens ben met de zorg die een cliënt
ontvangt? Hoe zit het met ontslag uit
een zorginstelling in combinatie met
een rechterlijke machtiging?’

NIET BIJ DE PAKKEN
NEERZITTEN
’Al met al vond ik de coronatijd moeilijk.
Ik was zelfs een beetje gefrustreerd.

”
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Bij wie kan ik
terecht als ik
het niet eens
ben met de zorg
die een cliënt
ontvangt?
Ga maar na: ik was net in dienst bij een
nieuwe werkgever en dacht: wat denken ze wel van me, ik ben niet echt
actief bezig. Daarna heb ik de situatie
geaccepteerd zoals die was. Dat gaf me
rust en kracht. Daarnaast hebben we als
team in mogelijkheden gedacht en ons
gericht op de vraag: wat kunnen we wél
betekenen voor onze cliënten en hun
vertegenwoordigers? En naarmate het
teamgevoel groeide, wist ik: we doen
dit samen, ik sta er niet alleen voor. Ook
dat zorgde voor extra energie. Energie
haalde ik in de coronatijd eveneens uit
wandelen in de natuur. Dat deed ik
’s ochtends voordat ik begon met werken. Thuis had ik in die tijd nog geen

vaste werkplek. Omdat mijn man ook
vaak thuis is, zijn we na een tip van een
collega in blokken gaan werken, zodat
we afwisselend tijd hadden om aandacht te schenken aan onze twee kinderen. Bovendien besefte ik dat er ooit
een einde zou komen aan de coronatijd.
De gedachte dat die niet voor eeuwig
zou duren, moedigde me evengoed aan
om niet bij de pakken neer te zitten.’

en hun vertegenwoordigers. Daartoe
werk ik niet in de frontlinie van de zorg.
Het is niet mijn taak om kant-en-klare
oplossingen aan te dragen, maar om
ondersteuning te bieden waar dat ook
maar mogelijk is. Dat is op zich al een
meer dan mooie opdracht.’ 

MEER DAN MOOIE
OPDRACHT
’Dat alles heeft ertoe geleid dat ik nu
met een goed gevoel en een evengoed
humeur mijn werk doe. Ik zie mezelf als
een stemversterker voor mijn cliënten
CONTENT #17 | OKTOBER 2020
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Het
verhaal
van de burger
achterhalen

ROEL SILLEN
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Wennen, rust en genieten. Zo vat
Roel Sillen zijn huidige leven samen.
Hij is sinds augustus met pensioen.
Daarvoor werkte hij als adviseur bij
Burgerkracht Limburg en was hij
vooral geïnteresseerd in het verhaal
van zijn cliënten, de burgers dus.
Maar wat is zijn verhaal?

’B

ij Burgerkracht Limburg ondersteunde ik het netwerk van vrijwilligers en andere participanten.
Zo hielp ik mensen die op voordracht
van Burgerkracht Limburg deelnamen
aan onderzoeken, studentenprojecten
en gemeentelijke overleggen. Of die
zitting hadden in patiëntenverenigingen, cliëntenraden en klachtencommissies. Ik had daarbij een wervende en
bemiddelende rol, maar was ook een
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luisterend oor. Een voorbeeld van een onderzoek speelde
zich af rond innovatie in de zorg voor reumapatiënten.
De ervaringsdeskundigheid van de reumapatiënt is dan
een aanvulling op zo’n wetenschappelijk project.’

TRANSFORMATIE
’Door de transformatie die het vroegere Huis van de Zorg
heeft doorgemaakt naar het huidige Burgerkracht Limburg
zijn de burgerthema’s maatschappelijk breder geworden.
Het Huis van de Zorg richtte zich voornamelijk op gezondheidszorg, Burgerkracht Limburg stimuleert ook burgers die
op achterstand dreigen te raken. Denk aan armoede en laaggeletterdheid. Het vliegwiel daarbij is het gedachtegoed op
het gebied van positieve gezondheid.’

HOE WAS JOUW VAKANTIE?

GESCHIEDENIS STUDEREN
Het thema van deze Content-uitgave is veerkracht. Hoe
heeft Roel veerkracht getoond in zijn werkzame leven?
’Ik ben eind jaren 70 begonnen als maatschappelijk werker
bij het medisch kleuterdagverblijf in Maastricht. Daar zat
ik op een gegeven ogenblik tegen een burn-out aan en
ik besloot iets anders te gaan doen. Ik heb toen via het
arbeidsbureau geschiedenis kunnen gaan studeren, op
voorwaarde dat ik die opleiding binnen vier jaar zou
afronden. Daartoe heb ik een stage gevolgd bij het Sociaal
Historisch Centrum voor Limburg in Maastricht. Later ben
ik ook de archiefopleiding gaan doen in Den Haag, en
werkte ik bij het Rijksarchief in Den Bosch. Ik was inmiddels over de veertig en moest oude geschriften en aktes
leren lezen. Dat was nogal een verandering en een hele
uitdaging.’

’Zorgverleners en zorgvragers dichter bij elkaar brengen.
Daar heb ik veel aandacht aan besteed. Ik ken een stel met
een verstandelijk gehandicapte dochter. ’Hoe was je vakantie?’
vraagt een arts aan die dochter. Waarop zij de tegenvraag
stelt: ’Hoe was jouw vakantie?’ Die assertieve houding vind ik
mooi. Omdat die arts dan uit zijn comfortzone wordt gehaald.
Even wordt hij door dit meisje teruggeplaatst in zijn andere
rol, die van ’gewoon’ mens. Zo doorbreek je de klassieke rolverdeling van iemand in een witte jas die vanuit zijn kennis en
expertise behandelt en een patiënt die die behandeling dan
maar gedwee moet ondergaan. De arts als mens, de patiënt
als mondige burger. Zo kom je tot mensgerichte zorg, en die
moet centraal staan. Daar heb ik me altijd hard voor gemaakt.
Dat deed ik eveneens toen ik deel uitmaakte van de redactie
van dit magazine, van Content, door ook de zorgvrager een
stem te geven in de artikelen.’

’BURGERKRACHT LIMBURG STIMULEERT OOK BURGERS
DIE OP ACHTERSTAND DREIGEN TE RAKEN’

’MENSEN INFORMEREEN, MET ZE MEELOPEN EN
VOORUITHELPEN, DAAR HOUD IK VAN’
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ZESTIG HUISVROUWEN UIT MARGRATEN
’Eind jaren 90 ben ik in het predigitale tijdperk gaan werken
bij het fotoarchief van Dagblad De Limburger. Als een verslaggever bijvoorbeeld een foto nodig had om een verhaal over
Nigeria te ondersteunen, dan zorgde ik voor die foto. Daarna
heb ik me aangemeld bij het Afrikacentrum in Cadier en Keer,
waar ik coördinator was van de vrijwilligers. Ik herinner me
een dag waarop de directeur zei: ’Vanmiddag komen zestig
huisvrouwen uit Margraten.’ Of ik die even wilde voorlichten
over het Afrikaanse continent. En dat terwijl ik nog nooit in
Afrika ben geweest. Maar goed. Mensen informeren, met ze
meelopen en vooruithelpen, daar houd ik van. Ik zie nu pas
duidelijk hoezeer ik daarin op mijn jonggestorven vader lijk.
Die werkte na de mijnsluiting bij het Centrum van Vakopleiding voor Volwassenen in Heerlen, waar hij oud-mijnwerkers
moest omscholen. Tegelijkertijd was hij een mentor voor mensen die veel van hun illusies waren ontnomen.’

POETSEN VOOR YUPPIES
’In mijn periode bij het Afrikacentrum vroeg een kennis of ik
interesse had in zijn baan bij wat nu Burgerkracht Limburg is.
Dat had ik. Je moet weten dat ik in die tijd ook nog een poetsbaantje had. Dan stond ik te stofzuigen in de woning van een
yuppie, maar dat maakte me niet uit. Ik dacht: dan kan ik morgen weer een boek kopen. En als ik onvoldoende geld had,
ging ik niet uit eten en kocht ik geen dure wijn. Een mens
hoeft niet altijd alles te hebben. Zo miste ik in de coronatijd
ook geen bioscoop- of theaterbezoek. Veerkracht bestaat voor
een groot deel uit niet verbitterd raken en compassie blijven
hebben met de mensen om je heen. Tegen de storm in rechtop
blijven staan en jezelf zijn. Maar wel meebewegen en je kont
niet tegen de krib gooien. Daar gaat het om.’ 
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