Zeist in Coronatijd
In deze bijzondere tijd treft u tweewekelijks in de Nieuwsbode en Stadspers een
speciale pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van
burgemeester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.
Burgemeester Koos Janssen op bezoek bij RAVU Ambulancezorg

“We zijn op natuurlijke wijze
aan het innoveren”

Vorig jaar was het nog wennen, vertelt
Jack: “De drukte was groter doordat de
medewerkers lang bezig waren met
omkleden, veilige overdracht van de
patiënt en het tijdrovende schoonmaken
van de ambulances. Dagelijks komen we
bij meer dan 40 COVID-verdachte patiënten. Nu we weten wat ons te doen staat,
gaat het soepeler. Onze medewerkers
stappen al volledig ingepakt in de
ambulance.”
Die ambulance is trouwens net een rijdend ziekenhuis, merk ik op. Jack: “Dat
klopt. Veel meer dan voorheen kunnen
mensen thuis of ter plekke behandeld
worden. Zo’n 30 procent van de acute
meldingen hoeft niet te worden mee
genomen voor verder behandeling.
Voor de meesten is dat fijn, omdat ze
het ziekenhuis liever vermijden.”

“Hoe lang kunnen we het nog volhouden?”
“Wat moeilijk is, is de onduidelijkheid. Er is nauwelijks vooruitzicht,
dat geldt vooral voor de horeca.”
Marieke Blok is algemeen directeur
van onder meer Bijzonder Leuk en
de Bijzondere Taartenfabriek. Twee
sociale initiatieven, gerund door
voornamelijk mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.  
  
“Bij de Bijzondere Taartenfabriek zijn
we inmiddels gewend aan de veranderingen die corona met zich meebrengt.
Steeds meer mensen weten ons te
vinden en dat is heel fijn.  
Voor Bijzonder Leuk ligt dat anders.
Het restaurant is dicht. We vervullen
weliswaar een belangrijke functie voor
onze cliënten, maar hoe lang kunnen
we het nog volhouden? We blijven
constant denken in mogelijkheden
door bijvoorbeeld het aanbieden van
borrelboxen, maaltijden en ontbijtjes.

Helaas merken we dat de animo hiervoor minder groot is dan tijdens de
eerste lockdown. Met moeite lukt het
ons om Bijzonder Leuk nog aan te
houden. We hopen natuurlijk dat we
snel weer open kunnen.
Iedereen heeft het zwaar. En het leed
lijkt inmiddels groter dan de kwaal.
Ik vraag me dan ook steeds vaker af
wat de restschade is voor het welzijn
van de mensen op lange termijn.  
Persoonlijk ben ik de basis van het
bestaan meer gaan waarderen. Alle uitvluchten die er in het leven waren, zijn
voor nu even weggevallen. Het leven
is niet maakbaar, blijkt nu. De natuur
is sterker dan de mens. Het moet dus
anders. Dat is leerzaam en soms
behoorlijk pittig. Laten we hopen dat
het snel verandert, want ik wil dolgraag
dat het leven weer kan worden geleid.
Door iedereen.”  

onder alle COVID-voorwaarden. “Anders
vervreemden we van elkaar. We zijn
immers sociale dieren”, zegt Jack. “Je
merkt dat COVID aanzet tot nadenken
over wat écht belangrijk is. En de nieuwe
netwerksamenleving stimuleert de crea
tiviteit. Eigenlijk zijn we op een natuurlijke wijze enorm aan het innoveren.
De saamhorigheid is daarin goed te
voelen en te merken. Een bijkomstig
voordeel van deze tijd.”
Alle ambulancezorgmedewerkers zijn
inmiddels gevaccineerd. Jack: “Samen
met een voldoende hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen geeft
dat rust en een gevoel van veiligheid.
We beginnen de effecten van het vaccinatieprogramma al te zien; er belanden
steeds minder kwetsbare ouderen met
COVID in het ziekenhuis. Dat biedt hoop.”
Wat een mensenwerk. Waardevol om de
dilemma’s van het werken in coronatijd te
delen. En inspirerend om de energie en
veerkracht in dit belangrijke bedrijf te
ervaren.
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Als ik binnenkom bij de ambulancepost in Zeist, gaat er een pieper af.
De twee ambulancemedewerkers die
aan tafel zitten, komen direct in actie
voor een spoedmelding. Met directeur
Jack Versluis praat ik bij over het werk
in coronatijd. En over de toekomst.
Jack: “Er is een nieuw soort ritme ontstaan door COVID-19. We hebben op
onderdelen ons werk opnieuw ingericht om goede en veilige patiëntenzorg te blijven bieden. De grote inzet
en flexibiliteit van onze medewerkers
maakt dit mogelijk.”

Ondernemen in coronatijd

Raadslid aan het woord

Dick van Ginkel (D66)
“Voor mij zijn de lockdown maatregelen wel te dragen. Het leven is een stuk
saaier, maar ik heb werk en ruimte thuis

Het ambulancewerk verschuift steeds
meer naar de thuissituatie. Jack: “Juist als
mensen thuis kunnen blijven, of thuis
gebracht worden na een opname, ver
zekeren we ons ervan dat ze een veilig
vangnet hebben. Ons eerste aanspreekpunt is uiteraard de eigen huisarts, maar
wijkverpleging, thuishulp en mantel
zorgers worden hierbij steeds belangrijker.”
Naast de vele digitale contacten met
collega’s blijft ook het ontmoeten van
belang. Weliswaar in beperkte mate en
Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl
Vormgeving effectgroep*, Utrecht

en ben gezond. Ik kan me daarom goed
aan de maatregelen houden en doe dat
ook redelijk trouw. Althans, dat probeer
ik. Ik heb wel te doen met de vele
mensen die geen goede ruimte hebben
voor de kinderen om hun werk te doen of
om zelf te werken. En met mensen die
hun werk kwijt zijn of hun eigen zaak zien
wegkwijnen. Ik begrijp de behoefte aan
perspectief en om losjes met de regels
om te gaan, maar hoop dat we het toch
volhouden. Er is licht aan de horizon.

gebeurtenis, met slechts één persoon
op bezoek en elkaar niet mogen vasthouden en troosten is onmenselijk.

Er was een moment waarop ik een groot
dilemma had met de maatregelen. Mijn
schoondochter was in verwachting, maar
na 21 weken is hun eerste kind, ons eerste
kleinkind waar we allemaal zo naar uitzagen, doodgeboren. Maeve is haar naam.
Samen rouwen om deze verdrietige

Op de dag van de crematie hebben
we elkaar gesteund en getroost en dat
ging dan ook niet altijd op 1,5 meter.
Als u zelf zoiets hebt meegemaakt,
wens ik u allereerst sterkte. En weet
dat ik er begrip voor heb als het u niet
altijd lukt om u overal aan te houden.”

Ik begrijp de behoefte
om losjes met de regels
om te gaan, maar hoop
dat we het toch volhouden.
– Dick van Ginkel

www.zeist.nl/coronavirus

