
BLOG  15 december 2020. Op slot…..  

Nederland gaat op slot. Wéér op slot. En nu écht. Een volledige  

lockdown. En dat nét voor de kerst. Totaal onverwacht worden de  

maatregelen nog strenger dan in maart. Een chaotische dag gisteren  

met uiteindelijk een toespraak in het torentje. Definitief de bevestiging  

dat de scholen dichtgaan en per afgelopen nacht alles wat “niet -essentieel”  

is dicht gaat.  Nadat het nieuws doorsijpelde hebben we onze kinderen alvast  

op de hoogte gesteld. Dikke tranen bij allebei. Donderdag zouden ze op hun  

verjaardag trakteren, ze zouden ’s morgens naar de kerk gaan om daar met school  

kerstliedjes te zingen en naar de kerststal te kijken. Ze hadden zo’n zin om ’s avonds in kerstkleding 

het kerstdiner te hebben, juist zo bijzonder om zó hun verjaardag te vieren. En ineens werd alles 

(weer) anders. Hoe leg je een kind van (bijna) 9 uit dat Nederland de komende 5 weken op slot gaat. 

Onze zoon pakt zijn globe erbij, alle landen op die lichtgevende bol hebben met ditzelfde probleem 

te kampen. Je kunt het je haast niet voorstellen. Een absurde situatie, nog nooit eerder 

voorgekomen. We beloven hen dat we er met elkaar het beste van zullen maken. Thu iswerken en 

schooljufmama zijn, we gaan proberen dit keer niet te stressen, niet t.a.v. werk, niet t.a.v. het 

schoolwerk. We willen vooral dat het allemaal goed blijft gaan tussen de oortjes. Even de lat wat 

lager, minder schuldgevoel als het werk nog niet helemaal af is, geen schuldgevoel als het 

schoolwerk niet klaar is. De impact op iedereen is al groot genoeg.  

Deze lockdown treft iedereen. De horeca voelt de impact al weken. Zo ook het gezin waar ik vorige 

week op huisbezoek ging. Vader opende de deur van hun lunchroom voor mij. Via hun prachtige, 

sfeervolle en volledig aan corona aangepaste horecazaak liep ik achter hem aan naar hun 

bovenwoning. Overal stonden grote plexiglasplaten en op de grond waren duidelijke looproutes. 

Boven ontmoette ik de moeder van het baby’tje waarvoor ik kwam. In een wipstoeltje bij de tafel zat 

een schattig lief mannetje van een paar maanden oud. Zo op het eerste gezicht lijkt er niets aan de 

hand, hij lacht naar mij en begint heen en weer te hupsen. Hij maakt kirrende, vroli jke geluidjes. 

Alleen de stoffen wantjes verraden dat er méér aan de hand is. Het jongetje werd geboren met een 

zéér zeldzame aandoening. De eerste maanden heeft hij in een academisch ziekenhuis gelegen. Hij 

heeft diverse operaties ondergaan waarna de artsen nog steeds vol vragen zitten omdat ze géén idee 

hebben hoe dit jongetje zich fysiek en cognitief gaat ontwikkelen. Met een intensieve training 

werden beide ouders geschoold in de verpleegkundige handelingen zoals o.a. infuus. Ze moeten 24 

uur per dag alert zijn. De kans op stolsels en daardoor het risico op een infarct ligt continu e op de 

loer. En toch zijn ze positief. Hun zoontje is een cadeau waar ze nooit meer op gerekend hadden. En 

tegelijkertijd zijn ze op. Ze wisselen elkaar af, moeder slaapt overdag zodat ze ’s nachts de controles 

kan doen. Vader slaapt ’s nachts en houdt overdag de controles. Hoe moet het als straks, ná de 

lockdown hun lunchroom weer open mag? Niet iedereen kan en mag zomaar voor hun kindje 

zorgen, daarbij komt dat het veel onplanbare verpleegkundige handelingen zijn. De thuiszorg-

organisatie die vanuit het ziekenhuis was geregeld kan alleen planbare zorg leveren en geeft aan 

geen indicaties te doen voor PGB zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Na afstemming met een 

collega en diverse telefoontjes met de kinder-verpleegkundige van het ziekenhuis kom ik bij de 

juiste organisatie uit. Zij zijn wél bereid tot een huisbezoek voor het indiceren van zorg vanuit een 

PGB. Wat een prettig telefoongesprek heb ik met die organisatie, zij begri jpen direct de noodzaak 

en gaan contact opnemen met deze ouders. Ze kunnen al snel op huisbezoek om de noodzaak voor 

PGB te indiceren. Het gaat deze ouders hopelijk wat meer lucht geven. Het is fijn om met deze 

mensen MEE te kunnen denken. Wat een jaar is dit voor deze ouders geweest. Eerst sloten de 

deuren van hun horecazaak vanwege de eerste corona-golf, daarna sloten zij de deuren zelf omdat 

ze 24/7 bij hun zoontje in het ziekenhuis zaten. Nadat ze 2 weken open waren moesten opnieuw de 

deuren dicht, en tot hoe lang? Toch worden deze financiële zorgen overschaduwd door de zorgen 

om de gezondheid van hun kindje. Het enige wat voor hen telt is zijn gezondheid. Alles is zo 

relatief. Zijn zij überhaupt in de toekomst weer in staat om (beide) in hun lunchroom t e gaan 

werken? En hoe ziet hun toekomst eruit? Hoe gaat hun kindje zich ontwikkelen?. Ik mag ze dit 

eerste stukje MEE op weg helpen en voel de liefde en warmte die dit gezin uitstraalt. Ik zie trots in 

de ogen van deze moeder op het moment dat ze haar zoontje uit het wipstoeltje haalt en hem 

knuffelt, zo’n gewenst dapper mannetje.  

 



Het staat in schril contrast met het verhaal van de 77 jarige vrouw die me gisteren tijdens een 

huisbezoek vertelde dat ze vanaf haar geboorte nooit gewenst is geweest. Ze heeft  haar hele leven 

gehoord dat ze een ongelukje was, een nagel aan de kist van haar moeder. Gedurende haar hele 

jeugd hoorde ze hoe een lastpak ze was. Ze probeerde onzichtbaar te zijn. Het zette zich voort in 

haar huwelijk. Ze liet zich door haar man overschaduwen. Ook hij kon het niet laten om gedurende 

hun 50-jarige huwelijk haar keer op keer te laten weten dat ze niets waard was. En nu, nu was ze 

fysiek en mentaal helemaal op. In het prachtige grote huis middenin de natuur beweegt ze zich met 

moeite voort achter een rollator. Voor langere afstanden heeft ze een rolstoel en om boven te komen 

gebruikt zij een traplift. Ondertussen is zij mantelzorger voor haar man. Hij is dementerend. Hij 

gaat zienderogen achteruit. De activiteiten waar ze zo graag naartoe g ing en die haar wat ruimte 

gaven zijn vanwege corona op slot gegaan. Geen sjoelavondjes meer, geen zonnebloem -middagen 

meer, geen schilderochtendjes meer voor haar man. Nu zitten ze 24 uur per dag op elkaars lip. En 

zij, zij zorgt voor hem, maar ze trekt het niet meer. Haar zoon die aan de andere kant van het land 

woont heeft haar gewezen op de ondersteuning vanuit MEE. En nu zit ik daar voor de 3 e keer aan 

tafel. De thuiszorg is inmiddels geregeld, een keukentafelgesprek met de indicatiesteller heeft 

plaatsgevonden en de beschikking is afgegeven. Gisteren hadden we de intake met de 

zorgaanbieder, volgende week kunnen ze starten. Mevrouw wil hulp, en toch… tegelijkertijd schiet 

ze op slot. Ze is bang om de controle te verliezen. Bang voor de spoken uit haar verleden. “Laat mij 

maar corona krijgen,” zegt ze…. “Het is goed zo… ik hoef geen opname op een IC, ik wil geen 

reanimatie. Als mijn lijf ermee ophoudt dan is het zo en heb ik daar vrede mee.”  Haar man zit 

ernaast en knikt, hij is rustiger geworden en liever. Eindelijk. Maar voor mevrouw is het te laat. Het 

verleden kan niet worden uitgewist. En toch, ondanks dat het voor haar misschien allemaal niet 

meer hoeft pakt ze de hulp die ingezet gaat worden met beide handen aan.  

Ik gun het haar dat zij zich, de jaren die ze nog heeft, gesteund kan voelen door een maatje, een 

professionele buddy die er voor haar is. Iemand bij wie zij haar verhaal kwijt kan, iemand die haar 

in praktische zaken kan ondersteunen. Een professional met expertise op het gebied van dementie, 

en kennis over leven met chronische pijnklachten en psychische klachten. Ze vindt het moeilijk 

maar heeft er ook vertrouwen in. Begin januari zie ik hen weer, het traject is nog te fragie l om los te 

kunnen laten. Ik wil het vanuit de waakvlamfunctie blijven volgen. Gelukkig hebben we er binnen 

het huidige contract met de gemeente nog ruimte voor.  

Ze schuifelt achter mij aan naar de gang. Bij de deur ziet ze hoe ik mijn zachte jasje aan tr ek. Met 

allebei een mondkapje op zegt ze; “Nu je dat zachte jasje aanhebt zou ik je helemaal graag een 

knuffel willen geven. Bedankt voor wat je voor me hebt gedaan. Ik ben blij dat je gekomen bent.”  

Haar ogen worden waterig, ik vermoed dat haar lippen tri llen, al kan ik dat niet zien omdat ze 

verstopt is achter een mondkapje. Ik geef haar een elleboogje. Opnieuw voel ik hoe sommige 

verhalen mij kunnen raken en wat voor mooie bijdrage wij vanuit MEE dan soms kunnen leveren. Ik 

stap in mijn auto en zie hoe zij mij uitzwaait. Op de radio val ik middenin het NOS journaal. Er 

dreigt een volledige lockdown. Nederland gaat op slot. En nu écht. Zelfs de scholen gaan dicht. 

Even heb ik de hoop dat het niet om de basisscholen gaat… ik denk aan mijn kinderen, aan hoe 

graag zij naar school gaan en hoe verdrietig ze zullen zijn als ze niet meer naar school kunnen gaan. 

Ik denk aan al die gezinnen die het financieel al zo zwaar hebben, het gezin van de lunchroom met 

hun zoontje, ik denk aan het echtpaar waar ik net vandaan kom waar alle sociale contacten door 

Corona zijn uitgedund. En ik hoop… oh ik hoop zó dat het hierna klaar is. Dat we met z’n allen 

Corona onder controle krijgen en weer normaal met elkaar in contact kunnen komen.  

 

Vanmorgen brachten we onze kinderen voor het laatst dit bizarre jaar naar school. In hun 

feestkleren, mét hun verjaardag- traktaties. Nog twee nachtjes slapen… dan zijn ze jarig. Thuis… 

zonder huis vol visite, maar wel met taart en kadootjes. Een sobere verjaardag zoals zoveel 

kinderen dit afgelopen jaar hun verjaardag hebben moeten vieren. In het voorjaar gaan we het over 

doen. En voor nu, is het wat het is…. Zolang we maar gezond blijven. Deze kerst is onvoorstelbaar 

anders…. Nederland gaat op slot, maar we hebben zélf de sleutel in handen……  

Houd (fysiek) afstand… maar niet met je hart.   

Fijne kerstdagen een goed uiteinde en alvast alle geluk en gezondheid  

voor 2021 toegewenst.  

Lieve groetjes Kirsten 
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