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Sassenheim # Het is half februari:
bewoners van verpleeghuis Bernar-
dus in Sassenheim worden ingeënt.
Het duurt niet lang meer voor het
nieuws vertelt dat het aantal be-
smettingen in verpleeghuizen
landelijk flink zal dalen. Maar juist
dan sluipt het virus hier nog een
keer binnen. „Zo hard is de pande-
mie”, zegt locatiemanager Jolanda
van Honk (43). „Dat realiseer je je
op zo’n moment. Het duurt even
voordat de vaccinaties werken. En
je bent met een prik natuurlijk niet
overal tegen beschermd.”

Ze weten niet waar het virus
vandaan komt. „Dat is altijd moei-
lijk te traceren”, zegt Van Honk.
Maar na één jaar corona weet het
team van Bernardus wel precies
wat ze moeten doen. Besmette
bewoners verplaatsen ze naar de
cohort-afdeling, waar het team in
beschermingspakken hen verzorgt.
Ze lichten alle familieleden telefo-

nisch in. Bezoek is beperkt welkom
op de afdeling. Zo blijft het bij een
kleine uitbraak, die na drie weken
weer voorbij is.

Het is zaterdag precies één jaar
geleden dat verpleeghuizen twee
maanden op slot gingen voor be-
zoekers, omdat het kabinet kwets-
bare ouderen beter wilden bescher-
men tegen het coronavirus. Van
Honk maakte de sluiting vanaf het
begin mee en blikt terug op haar
ervaringen in de verpleeghuizen
Bernardus en Jeroen in Noordwijk.
Vooral de mediabeelden uit de
eerste periode maakten volgens
haar het beeld soms negatiever dan
het werkelijk was.

Crisisteam
Van Honk kan het zich nog goed
herinneren: de toenmalige minis-
ter van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, Bruno Bruins, meldde de
eerste besmetting. Daar gaan we,
dacht ze. „We zagen al dagen de
beelden uit Italië. Nu zijn wij aan
de beurt.”

Thuis meldt ze dat ze meer moet
werken de komende tijd. Op het

werk roept ze iedereen bijeen in
een lokaal crisisteam. Ze laat zich
adviseren door het crisisteam van
Marente, waar onder anderen art-
sen, zorg- en beleidsmedewerkers
in zitten.

„In het begin wisten wij ook niet
hoe alles werkte. We handelden
naar ons vermogen. Ik was vooral
bezig met uitleg geven aan bewo-
ners, de teams, vrijwilligers en
andere betrokken. Ik probeerde de
onderlinge saamhorigheid te sti-
muleren door te zeggen: dit doen
we goed, in plaats van gebreken te
onderstrepen.”

Dat de verpleeghuizen een
maand na de eerste besmetting op
slot moesten, vergeet Van Honk
niet snel meer. „Ik kan me voor-
stellen dat het voor de overheid
een moeilijk besluit was. Want wie
zijn wij om tegen de ouderen te
zeggen wat zij wel of niet mogen?
Eigenlijk wil je deze keuze hele-
maal niet maken. Toch weegt de
volksgezondheid dan uiteindelijk
zwaarder.”

In media verschijnen foto’s van
verdrietige ouderen die vastzitten
in hun kamer. Familieleden staan
op hoogwerkers en praten door het
raam. Ouderen lijden, koppen de
kranten. „Sommige ouderen waren
inderdaad boos en verdrietig. Maar
er gebeurde door de sluiting ook
veel moois, wat minder in het
nieuws kwam.”

Door het bezoekersverbod dringt
een zekere rust het Bernardus

binnen. Ouderen kregen de ruimte
in de huiskamers. Normaal zitten
die vol met bezoekers en familiele-
den. Het gaf een gevoel van saam-
horigheid. „Ik herinner me nog
goed dat één bewoner boos en
verdrietig was dat ze niet meer op
pad mocht. Al snel zag ik haar hier
rondlopen. Eerst in het restaurant
en daarna sprak ze met bewoners
in de tuin. Dat ontroerde me.”

Ook het raam en -videobellen
zorgt voor mooie momenten. Het
verpleeghuis regelt iPads, zodat
bewoners contact kunnen opne-
men met familie. „Dan zeiden ze
trots: ik ga even mijn kinderen
bellen”, zegt Van Honk. „Eerder
kwamen vaak alleen een dochter of
zoon met hun partner op bezoek.
Door het beeldbellen spraken ze
ineens ook hun kleinkinderen en
andere familie. Hun netwerk werd
groter.”

Tekorten
Na de beelden van eenzame oude-
ren volgen berichten over tekorten
van beschermingsmaterialen in
verpleeghuizen. Virusuitbraken,
familieleden die geen afscheid
kunnen nemen, personeel dat
uitvalt door besmettingen, waar-
door leidinggevenden de roosters
met moeite kunnen opvullen.
Medewerkers maakten filmpjes

van afdelingen waar het slecht
geregeld was.

„Ik vond dat soms lastig om te
zien. Vooral zo’n medewerker die
binnenshuis filmt”, zegt Van
Honk. „Op zulke momenten voer-
de ik wel dialogen met mijn televi-
sie. Het is zeker goed dat de media

er zijn. Ze doen hun vak en belich-
ten zoveel mogelijk twee kanten.
Maar het ging niet overal zo, het
positieve beeld ontbrak soms.
Misschien zijn we als verpleeghuis-
zorg ook te bescheiden om dit uit
te dragen, zoals de ziekenhuiszorg
wel doet. In die zin missen we een
Diederik Gommers.”

„Want laten we eerlijk zijn”,
vervolgt Van Honk. „Bij ons duur-
de het best lang voor de eerste
besmetting in het verpleeghuis
kwam. Doordat we zagen hoe het
virus Brabantse zorginstellingen
overviel, konden wij ons goed
voorbereiden.” De verhalen over
extreme schaarste van bescher-
mingsmiddelen herkent ze dan
ook niet. De diensten konden ze
altijd vullen, omdat ze onderdeel
zijn van een grote zorginstelling.
En nabestaanden mochten bij
uitzondering het verpleeghuis in
om afscheid te nemen.

„Natuurlijk vielen ook bij ons
medewerkers uit door corona.
Gelukkig herstelden de meesten
weer snel”, zegt Van Honk. „Som-
mige medewerkers vonden het
vooruitzicht van een uitbraak ook
spannender dan andere. De één
rechtte zijn rug en zei: kom maar
op, de ander keek er tegenop en

stelde vragen als: hoe gaat het dan
straks? Maar als het moment daar
is, zie je ze denken: dit kunnen wij!
Ze werden sterker. Dat is mooi om
te zien.”

Wat Van Honk aan het begin zei
tegen haar gezin –’ik moet de
komende tijd hard werken’- blijkt
niet gelogen. Ze is dag en nacht
telefonisch bereikbaar, staat daar-
om continu ’aan’ en raakt soms
vermoeid. „Maar als ik terugkijk
op het afgelopen jaar, was er niet
echt een moment dat ik in paniek
raakte en het even niet meer wist.
Met het team van medewerkers
groei je samen in de pandemie en
nu weet je ook wat je te doen staat
bij een uitbraak.”

„Dat neemt niet weg dat het je
raakt als bij een uitbraak bewoners
overlijden”, zegt Van Honk. „Het is
confronterend. Op zo’n moment
maken we ook de bewuste keuze
om niet de aantallen besmette of
overleden bewoners naar buiten te
brengen. Voor nabestaanden kan
dat lastig zijn om terug te lezen in
het nieuws. Als mijn vader over-
lijdt, zou ik dat ook niet prettig
vinden.”

Van Honk probeert continu het
’beste’ te doen, maar weet dat je
niet iedereen honderd procent

tevreden kan houden. „Sommige
familieleden wilden een strenger
beleid in het verpleeghuis, andere
wilden graag versoepelingen zien.
Je doet het nooit helemaal goed.
Daar herinnerde ik mezelf het
afgelopen jaar vaak aan.”

Mooie gesprekken met bewoners
brachten de kritiek ook weer naar
de achtergrond. Zo herinnert Van
Honk zich één gesprek met een
vrouw nog goed. „Ze zei: iedereen
doet alsof de coronacrisis zo erg is,
maar als je de oorlog meemaakte,
weet je wel beter. Ons buurjongetje
verging van de honger. Mijn moe-
der gaf hem het laatste restje uit de
pan. Hij schraapte dat letterlijk van
de bodem en likte zijn vingers erbij
af.”

„Waar hebben we het nu dan
over?, zei de bewoonster. Alles is
hier geregeld. Elke dag kijken
medewerkers naar welke activitei-
ten we kunnen doen, we krijgen
eten en de zorg die we nodig heb-
ben.” Van Honk: „Dat is één van de
vele mooie gesprekken met bewo-
ners over corona. Dat maakt het
vak nu misschien nog bijzonderder
dan het al was. We gingen terug
naar de essentie: hoe kunnen we de
beste en meest liefdevolle zorg
geven?”

INTERVIEW Verpleeghuis Bernardus na één jaar corona

’Het was niet
alleen maar
verdrietig’

Tekorten van beschermingsmaterialen, eenzame
ouderen en nabestaanden die geen afscheid moch-
ten nemen. Precies één jaar geleden sloten de deu-
ren van verpleeghuizen. Locatiemanager Jolanda
van Honk blikt terug. „Er gebeurden ook veel mooie
dingen.”

Ilona Bos
i.bos@mediahuis.nl •iBernardus verpleeghuis

Het Bernardus valt onder de
koepelorganisatie Marente en
bestaat sinds 1920. In het huis
wonen 156 bewoners,
waaronder ook jonge mensen
met dementie. Op deze locatie
zijn drie vormen van
dagbesteding en werken er 350
medewerkers en 200
vrijwilligers.
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Locatiemanager Jolanda van Honk: ,,De mooie gesprekken met bewoners over corona maken dit vak bijzonder.” FOTO’S HIELCO KUIPERS

Het verpleeghuis Bernardus in Sassenheim waar Jolanda van Honk locatiemanager is.
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