
Hoe hou jij perspectief? 

Dominique van Deursen, cohortverpleegkundige 

“In maart 2020 vroeg SWZ mij of ik als verpleegkundige aan de slag wilde op de nieuwe corona-

afdeling voor cliënten van regio 1 en 2. Na een snelcursus ‘Reanimatie bij Covid-19 patiënten’ en 

‘Klinisch redeneren’ kon ik opgeroepen worden. Diezelfde middag was het al zover. De eerste 

besmettingen dienden zich aan.” 

“Dat is nu een jaar geleden. De eerste golf was echt heel pittig. Ik wist niet wat ik moest verwachten. 

Alles was nieuw. We moesten geregeld de zuurstof flink verhogen, cliënten gingen soms heel snel 

achteruit. En er overleed een cliënt van regio 1. Dat vond ik heftig om mee te maken. De tweede golf 

is anders. Cliënten zijn wel ziek, maar nu weten we beter wat we moeten doen.” 

“Ja, dat pak… ik moest er wel erg aan wennen. 
Het was bloedheet, de bril die continu aanslaat, 
steeds dat neusmondmasker dragen… je hebt je 
werkkleding de hele dag van top tot teen aan, 
he. Dat vond ik belastend. Bovendien zeiden 
cliënten dat ze ons niet herkenden. Alleen af en 
toe aan onze stem. Daarom hebben we 
fotobadges laten maken. Je probeert het als 
team zo aangenaam mogelijk voor cliënten te 
maken op de cohortafdeling en het normale 
dagritme op te pakken. Zo deden we ondanks 
het ziekzijn toch een spelletje of maakte we 
mooie tekeningen, zongen we liedjes of bakten 
een cake. Vooral met de feestdagen, zoals 
Pasen en de kerst, hebben we net iets extra’s 
voor ze kunnen doen. De cliënten die 10 dagen 
bij ons zijn geweest en 24 uur klachtenvrij 
waren, mochten daarna weer teug naar huis of 
naar de groep met een mooi diploma op zak.” 
 

 

 “Na elke dienst kregen we de gelegenheid om met een geestelijk verzorger te praten hoe je dienst 

gegaan was of dat je gewoon situaties wilde delen. Dat vond ik erg prettig. Werken op de 

cohortafdeling is toch pittig. Ook was het fijn om met je collega’s te sparren of elkaar wat extra te 

motiveren in moeilijke tijden.” 

“Binnenkort worden de maatregelen wel minder strak. Ik hoop dat we allemaal dan nog steeds goed 

zullen opletten en onze verantwoordelijkheden zullen blijven pakken, zowel op de werkvloer als privé. 

Ik wil het liefst een onbezorgde zomervakantie en dat we weer lekker op een terrasje kunnen zitten. 

Ik verwacht dat Covid-19 voorlopig nog wel onder ons blijft. Maar als de besmettingen terug kunnen 

worden gebracht, kunnen we het beter aan.” 


