
Zij houden 
Nederland 
draaiende
Terwijl de wereld lijkt te zijn stilgevallen, zijn er vrouwen die toch 
van huis gaan om anderen te helpen. Vriendin vroeg een 
aantal van hen hoe het is om tijdens de pandemie te werken. 

HAVA (43) WERKT VIA SCHOONMAAKBEDRIJF GOM  
BIJ HET MEANDER MEDISCH CENTRUM, EEN ZIEKENHUIS  
IN AMERSFOORT. 

Hava: “In het ziekenhuis moet alles altijd brandschoon zijn. Ik maak kamers 
van patiënten schoon nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen. De hand-
contactpunten, zoals de papegaai, een handgreep die boven het bed hangt 
waarmee mensen zich kunnen optrekken, maak ik extra goed schoon. Ik wil 
dat toekomstige patiënten een schone kamer krijgen, zij zijn het ook aan wie 
ik denk als ik met de kamer bezig ben.  
Een aantal keer heb ik een kamer schoongemaakt waar coronapatiënten in 
hebben gelegen. Ik probeer dan aan andere dingen te denken terwijl ik bezig 
ben. Bijvoorbeeld aan mijn drie dochters die het zo ontzettend goed doen op 
school en zo veel plezier samen maken. Zij zijn een grote bron van vreugde. 
Voor mijn eigen veiligheid tref ik altijd goede maatregelen. Als ik klaar ben 
met werken, gaat mijn uniform direct in de was. Ook ontsmet ik mijn handen 
continu. Veel mensen zijn zich er nu pas van bewust dat een goede hygiëne 
belangrijk is en zelfs levens kan redden. Schoonmakers zijn een cruciale 
schakel in de gezondheidszorg en het bestrijden van corona. Ik vind het fijn 
dat ons werk gewaardeerd wordt.  
De coronacrisis is verschrikkelijk en maakt veel slachtoffers, maar ik weet zeker 
dat er weer een dag aanbreekt waarop er geen dreiging meer is. Meer dan 
ooit is er nu een gevoel van saamhorigheid. Mensen zijn geneigd in hokjes 
te denken, maar door de crisis lijken de verschillen weg te vallen. Iedereen 
wil nu hetzelfde: dat het virus wordt gestopt.”   

YVONNE (68) IS KRAAMVERZORGSTER BIJ  
DE KRAAMVOGEL. 

Yvonne: “Altijd zullen er kinderen worden geboren, crisis of niet, dat 
vind ik een hoopvol gegeven. Mijn werk maakt me dan ook blij, 
vooral in deze tijd waarin iedereen zich zo ontzettend veel zorgen 
maakt. Baby’s zijn allemaal lief en mooi, het liefst zou ik de hele dag 
met ze knuffelen. Doorgaans knuffel ik dan ook veel met ze, maar 
door het coronavirus kan dat even niet. Als ik een baby aanraak, 
draag ik plastic handschoenen en als ik hem vasthoud, doe ik dat 
met een hydrofiele doek ertussen. Ik houd ook zo veel mogelijk  
afstand. Pasgeboren baby’tjes zijn zulke onschuldige wezentjes,  
ik wil het niet op mijn geweten hebben het virus over te dragen. 

Voor kraamverzorgenden 
gelden er nieuwe protocollen 
sinds de crisis. Ook ik moet 
anderhalve meter afstand 
houden van iedereen. Dat 
valt niet mee, zeker niet in 
het contact met de moeder. 
Het is fijn om een hand op 
haar schouder te kunnen 

leggen als haar kindje niet wil drinken aan de borst. Een aanraking 
zegt vaak meer dan duizend woorden. Rond de zevende dag kan de 
moeder wat emotioneler worden door de veranderende hormoon-
huishouding. Ze kan dan een flinke huilbui krijgen, de welbekende 
kraamtranen. Ook dan kan een aanraking troostend zijn. Ik vind 
het lastig om afstand te bewaren, maar het kan nu niet anders. 
Hoewel kersverse ouders in een bubbel zitten, krijgen ze natuurlijk 
wel mee wat er gaande is. Kraambezoek mogen ze wel ontvangen, 
maar niet als ik er ben. Het coronavirus zorgt voor een grijs randje 
rond die roze wolk. Ik hoop dat ik snel weer met baby’s kan knuffelen.”

FLEUR (23) WERKT ALS ASSISTENT-MANAGER 
BIJ SPAR, EEN SUPERMARKT EN CONCEPTSTORE 
IN ARNHEM.

Fleur: “Binnen korte tijd moesten mijn collega’s en ik veel 
regelen om klanten toch nog veilig te kunnen laten winkelen. 
Ons team telt bijna zestig medewerkers en iedereen moest 
natuurlijk op de hoogte zijn van alle nieuwe maatregelen. 
Ik ben er trots op hoe goed iedereen dit heeft oppakt en 
hoe enthousiast mijn collega’s blijven. We zetten er echt 
met z’n allen de schouders onder. 
Soms zit ik ook achter de kassa. Het is best vreemd om achter 
een scherm te zitten, maar het went. Ook voor onze klanten. 
Toen de veiligheidsmaatregel om anderhalve meter afstand 
te houden net bekend waren, vonden veel mensen het lastig 
zich eraan te houden. Nu gaat dat veel beter. We hoeven 
mensen niet zo vaak meer te corrigeren. Dat is prettig. 
In onze supermarkt komen veel vaste klanten. Ik vind het fijn 
om het hen extra naar de zin te maken en naar ze om te 
kijken, zeker in deze tijd. Voor een oudere vrouw die al jaren 
hetzelfde koopt, leg ik haar boodschappen nu klaar, zodat 
ze niet de hele winkel in hoeft. Toen de desinfecterende 
handgel binnenkwam, heb ik die meteen voor haar apart 
gelegd. Ik zou het vervelend vinden als ze mis zou grijpen. 
Als ik ’s avonds naar huis loop en onderweg alle gesloten 
restaurants zie, maakt dat me wel verdrietig. De wereld lijkt 
stil te liggen. Ik vind het fijn dat de supermarkten open blijven. 
Juist nu wordt er nagedacht over hoe we mensen nóg beter 
kunnen helpen. Bijvoorbeeld door online winkelen mogelijk te 
maken. Supermarktmedewerkers kunnen nu echt wat doen.”

‘Iedereen wil hetzelfde: 
het virus stoppen’

‘Ik hoop dat ik 
snel weer met 
baby’s kan 
knuffelen’

‘Ons team maakt me 
trots, ze blijven positief’
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MARIEKE (44) IS WIJKCOÖRDINATOR EN VERZORGENDE 
IC BIJ THUISZORGORGANISATIE SPLENDID CARE. 

Marieke: “Veel mensen met dementie die thuis wonen zijn eenzaam. 
Voor sommigen is de komst van de thuiszorgmedewerker het hoogtepunt 
van de dag. Het is verschrikkelijk dat er door het coronavirus nog maar 
één contactmoment per dag plaatsvindt. Tijd om koffie met ze te drinken 
is er niet. Onze bezoekjes dienen vanwege het besmettingsgevaar zo 
kort mogelijk te duren, terwijl sommige van mijn cliënten daar niets 
van begrijpen. Mijn hart breekt als ik ze moet uitleggen waarom we 
deze maatregelen treffen. Een uur later kunnen ze het vergeten zijn. 
Dan worden ze overvallen door die akelige eenzaamheid.  
Als coördinator maak ik de 
planningen. Ik probeer ervoor te 
zorgen dat onze cliënten zo veel 
mogelijk vaste gezichten zien. 
Dat vinden zij prettig, maar het 
is ook het meest veilig. Onze 
cliënten behoren tot de risico-
groep en mogen eigenlijk niet 
in contact komen met anderen. 
Mijn grootste zorg is dat onze 
cliënten of mijn collega’s ziek 
worden. Daar kan ik ’s nachts echt van wakker liggen. 
Gelukkig is mijn team hecht en sterk. Elke ochtend wensen we elkaar 
via de groepsapp sterkte en aan het einde van de dag hebben we ook 
even contact. Het geeft een goed gevoel dat we op elkaar kunnen 
terugvallen. Laatst trof ik aan mijn voordeur een tas vol spatbrillen 
aan en mondkapjes aan. Als een cliënt corona krijgt, dienen we hem 
in beschermende kleding te behandelen. Dankzij gulle gevers lukt 
ons dat. Veel mensen zijn met onze cliënten en ons begaan.”

LAURENCE (42) IS SPOEDEISENDE HULP VERPLEEG-
KUNDIGE EN REANIMATIE-INSTRUCTEUR IN HET 
REINIER DE GRAAF GASTHUIS IN DELFT.

Laurence: “De meeste coronapatiënten zullen thuis in quarantaine 
dit virus doormaken en er hopelijk gezond doorheen komen. 
Er zijn helaas ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van toe-
nemende benauwdheid of andere onderliggende ziekten op de 
Spoedeisende Hulp terechtkomen, waar ik werk. De Spoedeisende 
Hulp is er nu helemaal op gericht om coronapatiënten op te 
vangen en onder te brengen op de juiste plek. Er is keihard gewerkt 
om zo veel mogelijk bedden beschikbaar te hebben. Daarnaast 
zien mijn collega’s en ik uiteraard ook veel andere spoedgevallen.  
Een tijd geleden ondervond ik privé al dat het coronavirus  
alles stillegt. Mijn man is Vietnamees en drie maanden geleden 
vertelde mijn schoonfamilie dat er in Vietnam een totale lockdown 
was, terwijl we hier niets over op het nieuws zagen. Vreemd vond 
ik dat. Een tijd later moesten mijn collega’s en ik extra voorzichtig 

zijn als patiënten net in China waren geweest. Nu is ons hele  
ziekenhuis erop ingericht om zo veel mogelijk coronapatiënten 
op te vangen. Soms lijkt het net of ik in een film zit.  
Gelukkig werk ik in een goed ziekenhuis met fijne collega’s. 
Iedereen heeft een enorme wil om ervoor te gaan en we worden 
door veel mensen geholpen. Op dit moment zijn er mensen mond-
kapjes van stof aan het maken voor ons, zodat we niet zonder 
komen te zitten. Hartverwarmend vind ik dat. Toen er massaal 
werd geapplaudisseerd voor zorgmedewerkers vond ik dat ook 
zo bijzonder. Ik werd die avond overspoeld met lieve berichtjes. 
Dat deed goed. Als je in de zorg werkt, kun je vaak niet naar 
feestjes en maak je extra veel uren tijdens crisissituaties als 
deze. Dat onze inzet nu zo wordt gewaardeerd, doet goed en 
het geeft mij en mijn collega’s de kracht om door te gaan.” 

ANITA (46) IS POSTBEZORGER BIJ POSTNL.

Anita: “Naast de post, bezorg ik ook een stukje vriendelijkheid. 
Als ik langs de deuren loop om de brieven in de bus te doen 
of een pakje af te geven, zwaai ik altijd even. En als iemand 
de deur opent, of op straat loopt, maak ik een kort praatje. 
Natuurlijk wel vanaf een gepaste afstand. Zo’n klein, aardig 
gebaar kan iemands dag kleuren.  
Mensen sturen hun dierbaren kaarten, bedrijven informeren 
hun klanten per brief en afspraken rond de medische zorg 
gaan ook vaak per post. Ik vind het een dankbare taak om 
daarin als postbezorger een bescheiden rol te spelen.  
Door mijn werk kom ik langs veel huizen. Waar ik kan probeer 
ik een oogje in het zeil te houden. Van een aantal mensen op 
leeftijd weet ik dat hun partner recent is overleden. Hen heb 
ik aangeboden om boodschappen voor ze te doen. Ook heb 
ik bij een aantal ouderen briefjes door bus gedaan met mijn 
telefoonnummer erop en een berichtje dat ze me mogen 
bellen voor hulp. Het is voor mij een kleine moeite om een 
boodschap te doen en aan de deur te hangen.      
In tijden van crisis geeft routine houvast. Door de epidemie 
worden we enorm op onszelf teruggeworpen. Voor veel mensen 
is dat lastig. We zijn toch sociale wezens. Nu veel contact weg-
valt, zijn mensen dankbaar voor de routines die nog wél 
doorgaan. Ik merk dat veel mensen het nu fijn vinden om 
de postbezorger te zien.”

TESSA (36) WERKT BIJ DE POLITIE ALS 
WIJKAGENT IN PIJNACKER.    

Tessa: “Laatst kregen we een 112-melding van mensen 
die iets niet vertrouwden. Er waren collectanten langs 
de deur gekomen, die ‘zogenaamd’ geld inzamelden 
voor coronapatiënten. Helaas zijn er altijd mensen die 
misbruik maken van de situatie. Momenteel mag er 
helemaal niet gecollecteerd worden aan de deur.
Ik wil mensen dan ook op het hart drukken geen geld 
te geven als daarom wordt gevraagd.
Dienders zijn doeners. Ook ik. Als er een probleem is, 
wil ik dat graag helpen oplossen. Maar het coronavirus 
vraagt me om ook mijn eigen veiligheid in acht te  
nemen. Laatst liep een ruzie in een familie zo hoog op, 
dat de politie moest komen. Normaal zou ik meteen in 
actie komen, maar nu moest ik eerst controleren, door 
een aantal vaste vragen te stellen, of er iemand in huis 
corona had. 
Als wijkagent maak je veel persoonlijk contact en ben 
je constant aan het netwerken. Veel afspraken verlopen 
nu telefonisch, dat vind ik lastig. Ik kijk mensen graag 
in de ogen als ik met ze praat. Lichaamshouding geeft 
ontzettend veel informatie.
Hoewel ik alleen bij nood nog bij mensen langs ga, ben 
ik wel zichtbaar. Vaak ga ik op de fiets de wijk in. Het is 
fijn dat mensen rustig blijven onder de crisis. De meeste 
mensen snappen de staat waarin ons land verkeert 
en nemen het serieus. Boetes heb ik nog niet hoeven 
uit te delen. Doordat de scholen dicht zijn, merk ik 
wel dat er meer jongeren op straat zijn. Het is voor 
iedereen wennen.”

‘De waardering die we 
krijgen, geeft ons kracht 
om door te gaan’

‘Ik heb briefjes met  
mijn telefoonnummer 
door de bus gegooid’

‘Voor veel 
mensen is het 
bezoek het 
hoogtepunt 
van de dag’

‘Boetes heb ik nog 
niet hoeven uitdelen’
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