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Zeist in Coronatijd
  Burgemeester Koos Janssen op bezoek bij het Diakonessenhuis Zeist

“Groot hart voor patiënten”
Dat ‘het Diak’ een groot hart heeft 
voor zijn patiënten wordt wel bewe-
zen in het gesprek dat ik heb met 
geriatrisch verpleegkundige Marion 
Konijnenbelt en voorzitter van Raad 
van Bestuur John Taks. Ook in corona-
tijd. Hoe moeilijk ook. Marion: “Veel 
van mijn patiënten zijn in de herfst 
van hun leven. Normaal gesproken 
kan ik hen fysiek steunen met een 
bemoedigende handdruk of een 
schouderklopje. Dat gaat nu niet. 
Daarnaast mag er maar één bezoeker 
per dag langs komen. Eén uurtje. Dat 
is zo verdrietig.”

Het verpleegwerk in coronatijd is zwaar. 
Marion: “We hebben allemaal weleens 
een slechte dag. Voor de collega’s van de 
corona-afdeling in Utrecht is het echt een 
uitputtingsslag. Continu werken zij op top 
level. Helaas sterven veel corona-patiënten 
onder hun handen.” Humor relativeert en 
houdt de medewerkers op de been. En 
ze kunnen altijd een beroep doen op de  
psychologen en geestelijk verzorgers.
Ik vraag hoe Marion de moed erin houdt. 
Ze is gedreven: “Ik zie altijd de mens ach-
ter de patiënt. En ik pleeg nu vaak een 
extra telefoontje naar de familie, bijvoor-
beeld om te vertellen dat hun vader gis-
teravond stoofpeertjes met rundvlees 
heeft gegeten. Dat contact geeft me 
zoveel brandstof.”
Inmiddels zijn zo’n 480 medewerkers van 
de acute afdelingen (spoedeisende hulp, 
IC en corona-afdelingen) gevaccineerd. 
Marion: “De vaccinaties bieden perspectief. 
Zelf moet ik nog wachten tot mei. Een 
100-jarige patiënt wilde haar vaccin aan 
mij afstaan. Ze vond dat ik het harder 
nodig had als zorgmedewerker.”
John is tevens bestuurslid van de Neder-
landse Vereniging van Ziekenhuizen: 

  Raadslid aan het woord

Kees Mulder

“Het duurt voort, de  

beproeving wordt groter”

Op het moment dat er hoop was op  
versoepeling, valt het woord endemie, 
zwaarder dan een pandemie. Ook  
jongeren worden nu besmet door de  
varianten. Het was al taai, en het lijkt  
nu nog taaier te worden. 
De tweede lockdown lijkt voor mij 
zwaarder dan de eerste, vreemd omdat 
mijn moeder tijdens de eerste lock-
down overleden is. Veel vergaderingen 
en contacten lopen nu wel via internet. 
Beperkend, maar gelukkig wel mogelijk.  

Tijdsefficiënt en voor mijn overige werk  
kan ik makkelijk bijeenkomsten in de VS 
of andere landen bijwonen. Dat is wel  
een pluspunt. 

Maar, ik moet denken aan kinderen en 
jong volwassenen, waar het dagelijkse 
contact verschraalt. En de onderwijzers, 
die plots een heel nieuwe manier van  
lesgeven moeten leren en voorbereiden,  
ook met wisselende thuis blijvende  

De tweede lockdown lijkt 
voor mij zwaarder dan de 
eerste
– Kees Mulder

  Burgemeester Koos Janssen bezoekt behandelcentrum De Fontein

“Zorgen dat de patiënten verder kunnen”
“Sommige patiënten spreken door  
de lockdown maar één keer per week 
iemand face to face. Het is voor hen 
haast een opluchting om hier te zijn. 
Om een dagritme te hebben en vooral 
om onder de mensen te zijn.” 
Beleidspsychiater Bart van den Brink 
vertelt mij, samen met manager Barry 
Oostra, over de impact van corona op 
de mensen. Beiden zijn werkzaam bij 
behandelcentrum De Fontein, onder-
deel van Eleos. Eleos biedt gespeciali-
seerde geestelijke gezondheidszorg,  
op Christelijke grondslag. Ze leiden me 
rond in de verschillende gebouwen op 
het prachtige bomenrijke terrein in 
Bosch en Duin. 

“Het moeilijkste is de afstand. Beeldbellen 
gaat ook, maar de patiënten en behan- 

delaars werken zo intensief samen, dat 
eigenlijk gewoon fysiek contact nodig is. 
Daarom laten we zoveel mogelijk behande-
lingen doorgaan, binnen alle veiligheids-
maatregelen. En als we ruimte tekort 
komen voor de groepsbehande lingen,  
kunnen we gebruik maken van Landgoed 
Dijnselburg aan de overkant van de 
Amersfoortseweg, hier vijf minuten van-
daan”, vult Barry aan. 
“Vanaf het begin hadden we de spirit: ‘We 
gaan dit met elkaar neerzetten, zodat de 
patiënten verder kunnen.’ We werken heel 
prettig samen met de GGD. Zij hebben een 
aantal keren diverse mensen op onze  
locatie getest. Ook met Altrecht hebben 
we een samenwerking, bijvoorbeeld als 
een patiënt besmet is. Die kan dan tijdelijk 
daar geïsoleerd verblijven. Gelukkig is dat 
in het afgelopen jaar maar twee keer 
nodig gebleken. Binnenkort gaan onze 
eigen verpleegkundigen alle medewerkers 
en de patiënten die hier verblijven vacci-
neren. Een enorme logistiek.”

Tijdens de rondleiding spreek ik diverse 
verpleegkundigen en andere medewerkers, 
van de gesloten afdeling en van de dag-
behandeling. Het valt me op hoe gedreven 
ze zijn en betrokken bij de patiënten. Het 
is bijzonder dat we zo een kijkje krijgen 
achter de schermen en in hun werk. 
GZ-psycholoog Anne-Josien, in opleiding 
tot psychotherapeut, vertelt over de eerste 

kinderen. En ik denk aan aan ouderen, die 
wat minder digitaal vaardig zijn, en waar 
het persoonlijk contact ook hard nodig is. 
Ik wen erg aan het nieuwe winkelen. 
Boeken, kleren en papier via internet 
kopen en laten bezorgen of op de 
Slotlaan ophalen. Ik vraag me af hoe het 
winkelen verder gaat als we corona weer 
meer onder controle hebben. Blijven  
we dan op een corona-achtige manier 
winkelen, wat betekent dit voor de  
winkeliers en het winkelpersoneel? 
Ik wens iedereen, en in het bijzonder  
de mensen in de zorg, veel sterkte toe  
in de komende maanden. Ik hoop dat  
we later terug kunnen kijken op deze 
periode en dat het toch allemaal redelijk 
goed gegaan is.

V.l.n.r.: Barry Oostra, Bart van den Brink en Koos Janssen.

Anne-Josien,  
psychotherapeute in opleiding

V.l.n.r.: Koos Janssen,  
Marion Konijnenbelt en John Taks.

“We maken ons grote zorgen om het 
gezondheidsverlies in de samenleving. 
Veel mensen wachten op een operatie. 
Het komt voor dat mensen zich slechter 
gaan verzorgen, minder bewegen, 
zwaarder worden, spiermassa en condi-
tie verliezen en daardoor niet klaar zijn 
voor de uit gestelde operatie. Ook is er 
sprake van veel gemiste zorg, waardoor 
we er te laat bij zijn. Die gezondheids-
schade valt bijna niet meer in te halen. 
Gelukkig wordt er binnen het zorg-
domein goed samengewerkt om de 
patiënt verder te helpen. Met thuiszorg, 
verpleeghuizen, revalidatiecentra en de 
WMO-mensen van de gemeente.”
Een mooie kant van deze coronatijd ziet 
Marion in de verbinding tussen groepen 
in de samenleving. Marion: “In de eerste 
golf hadden allemaal kinderen stoep-
krijttekeningen voor de deur gemaakt. 
En scholen hebben bergen kaartjes 
gebracht voor de oudere patiënten. 
Corona raakt iedereen en we moeten dit 
samen oplossen. Alles gaat over. Ook 
deze pandemie.” 
John en ik kunnen dit alleen maar 
beamen. Die verbinding en de mense-
lijkheid in de dagelijkse ontmoetingen 
stemmen hoopvol.

besmettingsgolf vorig jaar maart: “We wer- 
den er zo door overvallen. De besmettingen 
gingen zo snel. Gelukkig hebben we snel 
alles onder controle gekregen en gaat  
het nu goed.” 
Met gepaste trots laat ze me de behandel-

ruimte en haar kamer zien. Ze werkt met 
gebreide poppetjes, waarmee een cliënt 
kan uitbeelden hoe hij of zij zich voelt. Of 
hoe verhoudingen liggen binnen bijvoor- 
beeld hun gezin. Ik vind het een mooie 
aanvullende ‘taal’ binnen de psycho  therapie. 


