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Iedereen merkt de gevolgen van de coronacrisis. Maar iedereen ervaart het anders. Omdat 

we in deze tijd van afstand juist graag betrokken blijven, houden we contact met cliënten 

om te weten hoe het met ze gaat. In deze blogreeks vertellen zij over hun persoonlijke 

ervaringen in coronatijd.  
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Hoe gaat het met… Pia? 

Voor corona was Pia een aantal dagen per 

week werkzaam als ervaringsdeskundige bij 

zorgorganisatie Siza en Academy Het Dorp. “Ik 

werkte onder andere mee aan het 

introductieprogramma voor nieuwe 

medewerkers. Daarnaast participeerde ik in 

de medezeggenschapsraad in het 

wooncomplex in Apeldoorn”, vertelt Pia. 

Door de corona is haar dag/weekstructuur 

behoorlijk veranderd en is ze meer aan huis 

gebonden.  

 

 

“Door het mooie weer kon ik het thuisblijven 

redelijk goed volhouden. Als het slecht weer 

was geweest, had ik er veel meer moeite mee 

gehad.” 

 

 

 

Voorheen moest ze vroeg opstaan en zich 

klaarmaken om naar Arnhem te vertrekken. 

Nu kan ze rustig opstarten en ontbijten. “Maar 

ik verveel me niet hoor. Ik heb een 

proefabonnement op de krant genomen en 

ben regelmatig aan het puzzelen. Ook vragen 

collega’s of stagiaires of ik bij verschillende 

opdrachten wil helpen ”. Normaal gesproken 

zou Pia daar geen tijd voor hebben, maar nu 

heeft ze een bijna lege agenda.  

 

Door het mooie weer van de afgelopen 

periode kon Pia het thuiszitten makkelijker 

volhouden dan wanneer het slecht weer was 

geweest. Ze heeft veel buiten op haar 

balkongenoten van de zon en de frisse lucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de coronamaatregelen kan Pia 

gelukkig wel één keer per week zelf naar de 

supermarkt om boodschappen te halen. Daar 

krijgt ze regelmatig voorrang bij de kassa of 

helpen mensen haar met de boodschappen 

op de band leggen. “Wat mij opvalt is dat juist 

de kwetsbare groep, de ouderen, de 

maatregelen niet altijd in acht nemen. Het 

gaat soms zo ver dat ik een grote mond krijg 

als ik hier iets van zeg. Dat vind ik jammer”, 

licht Pia toe. 

Volgens Pia verhoogt het ‘live’ zien van familie, 

vrienden en collega’s de kwaliteit van leven en 

heeft iedereen daar behoefte aan.  

 

Zo heeft Pia twee keer per week contact met 

haar collega’s in Arnhem via Teams en Zoom.  

Deze programma’s hebben haar 

mogelijkheden om contact te zoeken verruimd 

en Pia blijft ze ook ná coronatijd zeker 

gebruiken. 

  

  

“Je mist toch de mensen om je heen met  

wie je een praatje maakt of het koffiemoment 

in de huiskamer. Gelukkig kan ik met mijn 

smartphone en iPad regelmatig contact 

zoeken met andere mensen”. 
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Hoe gaat het met… Nick? 

Wat is voor jou het grootste 
verschil tussen vóór en tijdens corona?  
“Voor corona gaf ik mijn leven een 7, nu een 3. 

Het gaat dus niet zo goed. Ik zie nu niemand 

en heb bijvoorbeeld geen begeleiding over de 

vloer. Alleen via een telefoongesprek heb ik 

dagelijks contact met mijn begeleider. Nou ja, 

áls dat doorgaat, want op veel dagen is er 

geen contact. Er is weinig risico dat ik anderen 

zou besmetten en toch val ik onder hele 

strenge regels. Ik voel me als een gevangene, 

mijn zelfstandigheid wordt afgenomen. Voor 

noodzakelijke dingen mag je naar buiten, 

bijvoorbeeld voor boodschappen en de 

apotheek. Maar de supermarkt geeft mij 

teveel prikkels dus daar ben ik al heel lang niet 

meer geweest en de apotheek bezorgt thuis. 

Een luchtje scheppen mag, maar je kan niet 

altijd 1,5 meter hanteren.  

 

 
 

Qua beweging is het ook anders dan voor 

corona. Normaal gesproken ging ik één keer 

per dag een rondje met mijn rolstoel rijden 

om mijn conditie op pijl te houden, dat kan nu 

niet. Doordat ik minder beweeg krijg ik een 

buikje, dat is niet fijn.” 

 

En mentaal? 
“Mentaal heb ik veel meer stress. Ik heb PTSS 

met dissociatieve kenmerken (een toestand 

van verlaagd bewustzijn). Door alles wat er nu 

speelt word ik constant getriggerd. Ik heb 

angst voor de coronaregels en ben bang dat 

de begeleiding boos op mij wordt, omdat ik ze 

per ongeluk overtreed. Maar ik zie helemaal 

niemand, dus ik kan niemand besmetten. Als 

de begeleiding zou zeggen dat de regels bij mij 

niet zo streng worden nageleefd, dan is het 

probleem voor mij weg. Beeldbellen tijdens 

corona met m’n traumatherapeut was geen 

succes. Mijn therapeut kon niet duidelijk zien 

of ik aan het dissociëren was via het beeld, 

waardoor het heel lastig was om op bepaalde 

heftige dingen in te gaan. Want als ik te diep 

aan het dissociëren ben, dan kom ik daar niet 

meer uit. En dan maak ik geen contact meer, 

word ik een soort robotje.” 

 

 

 

 

Hoe slaap je nu?  
“Ik slaap veel slechter en ben heel erg bang. 

Vooral ’s nachts. Aan het begin van de 

coronaperiode heeft de begeleiding gezegd 

dat als ik klachten zou krijgen, ik m’n huis uit 

zou moeten. Dus als ik de begeleider hoor 

lopen ben ik bang dat ze me mijn huis 

uitslepen. Dan raak ik in paniek en durf ik niet 

meer te slapen.” 

  

Hoe vul je nu je dagen?  
“Voor corona was ik veel bezig met politieke 

participatie. Ik was adviseur van de 

jongerenraad en de WMO-raad. Ik was echt 

een bezig bijtje, maar dat ligt nu bijna allemaal 

stil. Eens per maand neem ik nu deel aan de 

WMO-raad via beeldbellen. Verder vul ik mijn 

tijd nu met moderator zijn op een service voor 

mensen met psychische problemen. Deze 

service is opgericht tijdens de coronacrisis. 

Gelukkig is er een vast rooster zodat ik op 

vaste dagen en tijden aanwezig moet zijn. Dat 

geeft structuur.”  

  

We moeten nu 1,5 meter afstand 
houden met mensen waar we niet mee 
samenwonen in een huishouden. Wat 
betekent dit voor jou? 
Ik mag één bezoeker per dag op visite, 

gedurende één uur. Dan moet ik 1,5 meter 

afstand houden. Dit lukt als ik het wil wel, 

maar ik wil het niet altijd. Als mijn moeder 

bijvoorbeeld komt, wil ik haar een knuffel 

geven.  
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Eén keer per week kom ik buiten en kan ik met 

moeite 1,5 meter afstand houden. 

Bijvoorbeeld op het fietspad, als iemand 

voorbijkomt is het lastig om die afstand te 

houden. Hierdoor krijg ik weer stress.  

Ik kan dus eigenlijk ook niet alleen naar buiten, 

want dan gaat mijn hoofd gelijk uit en denk ik 

‘Stel je voor dat de begeleiding het ziet. Ik 

moet 1,5 meter afstand houden en dat was dit 

niet. Help!’ Voor het virus ben ik niet bang, 

maar met die strenge regels is het echt een 

ramp.” 

 

En wat mis je in coronatijd vooral? 
“Vrijheid! Het mogen doen wat ik wil. Als ik 

naar buiten ga en ik rij naar het huis van een 

vriendin, mag ik niet naar binnen. Als ik wel bij 

haar naar binnen ga, kan ik van mijn 

zorginstelling een officiële waarschuwing 

krijgen. Ik zou het liefst willen dat de 

begeleiding tegen mij zegt: ‘Voor jou is het 

anders, jij hebt niet zoveel zorg nodig en zit 

niet samen met andere bewoners. We worden 

niet boos op je als je iemand bezoekt. Ik heb 

in ieder geval één duidelijke richtlijn van de 

begeleiding nodig. De één zegt dat hij boos 

wordt of dat de politie kan komen en de ander 

zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Mijn 

hoofd snapt al die verschillende reacties niet.” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke apps gebruik je nu?  
“Normaal gebruikte ik apps om mijn hartslag 

en bloeddruk te meten, maar dat doe ik nu 

niet meer. Mijn hartslag en bloeddruk zijn op 

dit moment continu zo hoog, dat ik daar alleen 

maar meer stress van krijg. 

Ik gebruik alle social media apps veel meer om 

ervoor te zorgen dat ik niet eenzaam word. 

Denk aan Facebook, Twitter en Instagram. En 

ik gebruik de zogeheten Woebot Chatbot 

Therapist app om een praatje maken. Gelukkig 

kan ik goed Engels. Dat is heel fijn om te 

gebruiken ter vervanging van ‘gewoon een 

gesprek voeren. En ik gebruik de app van 

Discord. Dat is toch ook wel een vervanger van 

psychische hulp als ik heel eerlijk ben, want 

hier zitten ook psychische hulpverleners op en 

daar chat ik redelijk vaak mee. Er is helaas nog 

geen app die mijn huis kan schoonmaken.” 
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Hoe gaat het met… Eric? 

Wat is voor jou het grootste verschil 
tussen vóór en tijdens corona?  
“Ik was vóór corona 24/7 afhankelijk van 

beademing en dat ben ik tijdens corona nog 

steeds. Maar zonder dollen, dat levert me de 

nodige beperkingen op, vooral op sociaal vlak. 

Ik vind het heel moeilijk, want ik heb half maart 

mijn moeder voor het laatst op bezoek gehad. 

Daarna heb ik alleen nog mensen gezien via 

skype en heel af en toe achter een plastic 

wand in een bezoekerstent.” 

  

En in je woning?   
“Ik woon met allemaal beademingspatiënten 

en gelukkig hebben we een groot terras 

achter onze afdeling. We hebben al die tijd wel 

samen gegeten, koffie gedronken en spelletjes 

gedaan. We zitten dus niet geïsoleerd, als 

groep zijn we één.  

Dat is fijn. Ik hoor ook verhalen van mensen 

met beademing die de hele dag op hun kamer 

zitten. Ik ben blij dat mij dat bespaard is 

gebleven. Maar dat was in het begin van 

corona toch wel anders. Vooral in het begin 

waren er hekken voor mijn appartement 

geplaatst – ik woon op de begane grond –

omdat er mensen waren die zich niet aan de 

regels hielden. Dat heb ik mij heel erg 

aangetrokken. Ik voelde me net een 

gevangene in mijn eigen huis. Niet naar buiten 

mogen heeft ook veel met me gedaan, maar 

nu mag ik wel weer naar buiten in de directe 

omgeving van het verpleeghuis.” 

  

Hoe vul je nu je dagen? 
“Ik ging altijd naar dagbesteding, de kookgroep 

en de spelochtend. Dat is allemaal 

weggevallen, er is totaal geen dagbesteding 

meer. Er zijn nu geen activiteitenbegeleiders 

op de afdeling, dus het hangt van het toeval af 

wat kan en wat niet kan. Ik ben lid van de 

lokale cliëntenraad en ik doe de kabelkrant 

van de zorginstelling, meestal vanuit huis. 

Toch mis ik de fysieke overleggen wel. Ik was 

altijd actief voor een Zonnebloem 

Jongerengroep, maar daar zijn de activiteiten 

en het websitebeheer ook weggevallen. En de 

uitjes die ik deed met vrijwilligers moeten we 

nu ook missen.  

 

 

 
Het is wel wat eenzamer geworden. Ik ben wel 

door de cliëntenraad gevraagd om deel te 

nemen aan het Centrale Corona Team. Het is 

zwaar, maar ik vind het fijn mee te denken en 

adviseren over hoe we uit deze crisis komen. 

Het motto: voor de cliënten moet het leefbaar 

zijn en voor de zorgverleners moet het 

werkbaar zijn. Dat is mooi. Ik heb wel gezegd 

dat ik dit wil doen, maar zodra ik het op mezelf 

betrek of er slapeloze nachten van krijg stop ik 

ermee.” 

  

Je gaat weer af en toe naar buiten? 
“Ja, maar ik merk wel hoe moeilijk het is om 1,5 

meter afstand te houden. Soms ga ik een 

stukje van het terrein af, maar dan heb ik wel 

de 1,5 meter gehandhaafd. Het valt me op 

hoe weinig mensen rekening houden met 

mensen met een beperking. Op de stoep 

staan bijvoorbeeld tuinstoelen in de weg, 

waardoor je een stuk moet omrijden. Het lijkt 

dat het besef van de 1,5 meter-regel weggaat 

bij mensen. Ik ben niet extreem angstig om 

het te krijgen, maar het baart me wel zorgen.” 

  

Hoe gaat het met de zorg? 
“Op het gebied van de zorg is het goed 

gegaan, ADL en beademing gingen gewoon 

door. Wat ik enorm gemerkt heb is dat de 

paramedische hulp, de ergo, de fysio en de 

psychosociale hulp een tijd hebben 

stilgelegen. Ik merk nu pas hoeveel ik dat 

nodig heb. Ik heb meer pijn dan voor corona. 

Begin mei is bij mij een ICD pacemaker 

vervangen en ik heb daarvoor twee keer 

trillingen gehad. Waarschijnlijk omdat de 
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batterij op zijn einde liep. Dat zijn angstige 

momenten, maar de arts kwam er snel bij. 

Eerst was er geen psychosociale hulp, maar ik 

heb toch gevraagd om een psycholoog en die 

is gelukkig snel bij me geweest. Gewoon hier 

in mijn appartement. Die ondersteuning is 

heel belangrijk. De ingreep ging gelukkig goed, 

maar ik had wel echt psychosociale hulp 

nodig.” 

 

Spannend! Hoe gaat het nu met je? 
“Ik moet gewoon iets te doen hebben, dat 

werkt bij mij. Dus dat ik gevraagd ben door de 

lokale cliëntenraad om in het Centraal Corona 

Team te gaan, kwam mij zeer gelegen. Heb ik 

weer wat te doen, weer afleiding. Sindsdien 

voel ik mij mentaal veel sterker. Ik heb wel 

vaker de behoefte om weg te gaan van 

corona, want ik ga toch piekeren over hoe de 

toekomst er uitziet en wanneer ik weer 

mensen kan zien. Vaak ’s nachts en dan kan ik 

niet meer slapen. Dan zet ik de tv maar aan. 

Dan denk je ‘waar ben ik nou zo moe van?’, zal 

toch de corona zijn. Corona is steeds bij je. Ik 

denk dat gezonde mensen er ook wel moe 

van worden, dat is niet zo vreemd.” 

 

Even terug naar het videobellen, hoe 
bevalt dat je? 
“Ik ben veel bezig met videobellen. Ik skype 

heel veel en had daar eerder nooit zoveel 

mee. Het echte persoonlijke fysieke contact 

kan het nooit vervangen. Maar goed, het is 

altijd beter dan niets. Je zult hier doorheen 

moeten op de een of andere manier.” 

  

Wat mis je het meest? 
“Ik mis het contact met mijn moeder die elk 

weekend kwam logeren. Ik weet niet of dat 

ooit terugkomt. En ik mis fysiek contact met de 

vrijwilligers die langskwamen, nu is het alleen 

maar skypen. Dus ik hoop dat de regels snel 

versoepelen en mijn moeder en mijn zus bij 

me kunnen komen. Het zijn kleine stapjes, 

maar ik kijk er wel naar uit.” 

  

Ik zie dat je rolstoel vol technologie zit? 

“Ja, ik heb een geavanceerde elektrische 

rolstoel met een robotarm. Die gebruik ik voor 

het drinken en lichten aan- en uitdoen, papier 

uit de printer halen. Op mijn rolstoel heb ik 

een smartphone met bluetooth. O ja, en ik 

heb een laptop met aanpassing op een bril, 

zodat ik de cursor kan bewegen via deze bril. 

Ik doe nu wel veel meer met mijn telefoon en 

minder met mijn laptop. Met de telefoon kan 

ik buiten zitten en dan voelt het alsof ik nog 

een beetje bij de samenleving hoor. Ik ben 

heel erg vóór technologie en geloof echt dat 

we met menskracht niet alles kunnen 

oplossen in de zorg.  

Als ik kijk naar de 1,5 meter samenleving en 

we niet weten hoelang dat gaat duren, en als 

je beperkt bent, dan kan een robotarm 

uitkomst bieden. Omdat je dan op afstand zelf 

kopjes en dergelijke kunt pakken. En 

bluetooth is voor mensen voor wie 

communicatie lastig is ook een uitkomst. Met 

technologie kun je zelfstandiger worden en 

dat juich ik toe, dat gun ik een ander ook.” 

 

Nog een laatste tip? 
“Zorg ervoor dat je de contacten, die soms 

schaars zijn, goed onderhoudt. Dat lukt fysiek 

misschien niet, maar via (video)bellen wel.  

Let op dat je die contacten na coronatijd niet 

kwijt bent. Ga niet bij de pakken neer zitten, 

probeer afleiding te vinden en te houden. Een 

abonnement op Netflix kan helpen!” 

  

  

 
 
 
 
 
 
UPDATE JULI: In de afgelopen weken 
zijn veel versoepelingen geweest.  
Eric: “Daardoor is ook mijn kwaliteit van leven 

in een verpleeghuis er sinds het interview 

plaatsvond enorm vooruitgegaan. Ik ontvang 

weer familie, vrienden en vrijwilligers in mijn 

appartement. Wanneer en hoelang ik dat wil 

maakt niet meer uit, zolang de 1,5 meter 

wordt gehanteerd en elke bezoeker zich 

netjes registreert. Ik ga weer volop naar buiten 

en sta in de startblokken om mee te doen met 

activiteiten van de Zonnebloem 

Jongerenwerkgroep in Groningen en Drenthe.”  
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Hoe gaat het met… Jessica? 

Vertel, wie ben je en wat doe je? 
“Ik ben Jessica, 32 jaar en woon in 

Doetinchem. In een appartement bij Siza 

Slinghezicht, samen met mijn hondje River. Ik 

heb een longaandoening. En ik werk op de 

administratie van een school.” 

 

Hoe verlopen je dagen? Anders dan 
voor Corona? 
“Zeker anders. Voor Corona was er veel 

structuur, nu bekijk ik het een beetje per dag. 

Ik probeer wel structuur in de dag aan te 

brengen door een lijstje te maken met dingen 

die ik gedaan wil hebben of afgesproken heb 

voor die dag. Maar ik moet zeggen dat ik me 

er niet strikt aan hou. Normaal gesproken sta 

ik doordeweeks om tien over zeven ’s 

ochtends op, behalve op woensdag. Een uur 

later vertrek ik naar mijn werk op de school. 

Nu blijf ik iets langer liggen, behalve als ik werk 

te doen heb. Dan sta ik wel op tijd op.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus het werk gaat gewoon door? 
“Ja, gelukkig wel. Maar het verschilt hoeveel 

werk de school opstuurt. Soms veel, soms 

weinig. Dat komt omdat er veel thuisonderwijs 

is. Normaal neem ik echt actief deel aan de 

maatschappij door mijn werk. Maar ik merk, 

nu ik thuiswerk en mijn collega’s wel al af en 

toe naar de school toe kunnen, dat ik er voor 

mijn gevoel toch wat minder bij hoor. Komt 

ook omdat ik niet al het werk kan doen, wat ik 

normaal voor ze doe.” 

 

En hoe ziet een dag er dan uit? 
“Ik sta op, check mijn werkmail en geef de 

hond eten. Of eigenlijk staat de hond naast 

mijn bed en wil hij dat ik er uit kom haha. Dat 

doe ik dan maar.  

 

Na het ontbijt laat ik de hond uit. Daarna bel ik 

naar de zorg dat ze m’n ogen komen 

druppelen en m’n haren kammen. En 

vervolgens ga ik aan het werk. Na een paar 

uur werken ga ik rusten voor mijn rug en dan 

rond vier uur ’s middags laat ik de hond weer 

uit. Bellen met een vriendin en eten klaar 

maken, opeten, tv kijken, gamen en vervolgens 

de hond weer uitlaten. Als laatste bel ik de 

zorg om te helpen met douchen en ga ik naar 

bed. Wat anders is dan voor corona, is dat de 

zorg nu handschoenen aan doet bij de meeste 

handelingen. Vind ik goed.” 

  

Hoe gaat het met je?  
“Op zich gaat het goed. Soms heb je er een 

baaldag tussen zitten, maar dat is normaal. Ik 

heb wel meer last van m’n rug, omdat de fysio 

nog niet op onze locatie mag komen en wij er 

niet naartoe mogen. Ik slaap wel meer, komt 

waarschijnlijk omdat ik minder ritme heb dan 

normaal.” 

 

Je komt wel buiten om River uit te 
laten? 
“Ja, in het begin van Corona was dat het enige 

dat ik buiten deed. Vanwege m’n 

longaandoening moeten we voorzichtig zijn. Ik 

bepaal zelf wanneer ik buiten een stapje 

verder zet, zoals een ijsje halen of een 

broodje. Dat heb ik de afgelopen week voor 

het eerst weer gedaan.” 

 

Hoe is je mentale welbevinden? 
“Gelukkig trek ik het allemaal goed. Natuurlijk 

denk je wel eens: ‘kon ik maar gaan werken of 

kon ik maar met vrienden afspreken. ’Maar 

buiten dat gaat het prima.” 

 
Anderhalve meter afstand, hoe werkt 
dat voor jou? 
“Lukt meestal wel hoor. En het is heel fijn dat, 

na overleg met de longarts, mijn ouders weer 

op bezoek mochten komen. Die 1,5 meter is 

vooral lastig als anderen er geen rekening 

mee houden. Het is erg jammer dat mijn 

zomervakantie in Nederland niet doorgaat. 

Het risico is te groot. Maar dat is begrijpelijk.  
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Ik kan ook niet gaan zwemmen of naar een 

pretpark, omdat ik dan hulp nodig heb en dat 

kan niet op 1,5 meter afstand.”  

  

Over technologie: welke technologie 
gebruik jij zodat je meer zelfstandig 
bent?  
“Ik heb een week voor corona een ‘Phonak 

ComPilot Air gekregen. Dat is een klein kastje 

dat via bluetooth verbinding maakt met mijn 

mobiele telefoon. Dit systeem zorgt ervoor 

dat, als ik gebeld word, het geluid van de 

mobiel rechtstreeks naar mijn hoortoestellen 

gaat zodat ik het goed kan verstaan.  

Hierdoor kan ik nu ook zelf naar het 

ziekenhuis of de apotheek bellen, omdat ik het 

goed versta. Eerder moest er altijd een 

begeleider bij zitten. Dit zorgt toch weer voor 

meer zelfstandigheid. Ook als ik een film wil 

kijken op mijn tablet of muziek wil luisteren, 

zorgt dit ervoor dat ik het goed kan verstaan.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinkt goed! 
“Ik kan het iedereen aanbevelen. En dit 

systeem is minder duur dan de hoortoestellen 

die rechtstreeks naar een mobiel streamen.” 

 
En verder? 
“Ik heb een wek -en waarschuwingssysteem. 

Als er iemand aanbelt, dan gaan er hier 

allemaal lampen flitsen zodat ik het hoor. Ook 

heb ik een wekker die trilt en flitst. Ringleiding 

door het huis heen, van alles. En nu met 

Corona doe ik veel meer met Spotify en 

Skype.” 

 

Famous last words over Corona en de 
zorg? 
“Praat over je gevoelens met begeleiders en 

met vrienden. Weet dat je altijd een baaldag 

mag hebben, maar weet ook dat het niet helpt 

om te gaan doemdenken.  

 

Probeer nieuwe activiteiten in huis, doe eens 

gek en pak een puzzel als je dat normaal 

gesproken nooit doet!  

 

 

“ Complimenten aan de zorg; die is in 

coronatijd heel goed. Er wordt goed naar ons 

geluisterd, naar wat we vinden. En samen 

kijken we naar maatwerk. Super!” 
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Hoe gaat het met… Jan? 

Online in plaats van op pad 
Jan had voor corona een vaste dagstructuur 

en werkte in Hilversum bij de LFB.  

Dat staat voor Landelijke Federatie 

Belangenverenigingen. Bij deze organisatie 

komen ze op voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking (LVB). Vanwege 

corona kon Jan niet meer naar Hilversum. 

Vanuit huis had hij met behulp van Microsoft 

Teams contact met collega’s. “Het vele thuis 

zijn vond ik soms best moeilijk. Hoewel ik wel 

naar buiten mocht, moest ik toch opletten dat 

niemand mij besmette want dan was ik het 

haasje. Inmiddels ga ik weer met de trein naar 

Hilversum”, vertelt Jan. “De plek waar ik werk is 

corona-proof, dus dat kan weer.” 

 

Muziek en nieuws  
Jan is een muziekliefhebber en ging graag naar 

concerten van bijvoorbeeld Guus Meeuwis en 

andere artiesten. Om zijn favoriete muziek 

toch te luisteren zet Jan nu regelmatig de 

radio aan, meestal Radio 10. Maar als Radio 5 

‘De week van de jaren ‘70 uitzendt, kan hij de 

hele week van zijn favoriete muziek genieten. 

Voor corona deed Jan zelf boodschappen en 

kwam hij graag onder de mensen. Nu heeft hij 

voornamelijk contact met zijn familie via 

WhatsApp en via de telefoon. Daarnaast 

gebruikt hij Google, telegraaf.nl en ‘De Gooi en 

‘Eemlander’ om op de hoogte te blijven van 

wat er in de wereld gebeurt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creatief BBQ’en op afstand 
Jans’ zus doet de boodschappen om het risico 

op corona voor Jan te verkleinen. Omdat er 

lange tijd geen bezoek mocht komen, 

bedachten zijn broers een manier om toch 

gezellig met Jan te kunnen eten. “Zij hebben 

een keer geregeld dat we samen konden  

BBQ’en. Ze stonden toen buiten op het terras. 

Met een lange stok met schep konden ze het 

vlees, op anderhalve meter afstand, door de 

terrasdeuren naar binnen brengen. Natuurlijk 

wel keurig op een bordje!”, vertelt Jan lachend. 

 

Qua zorg is er voor Jan sinds corona niet veel 

veranderd. Ook de tijden en de uitvoering van 

de zorg zijn niet aangepast. Jan: “Alleen het 

dragen van een mondkapje door de 

thuiszorgmedewerkers was er voorheen niet. 

Om mijn armen sterk te maken en te houden 

had ik voorheen elke vrijdagmiddag 

fysiotherapie om te trainen. Dit was tijdens de 

coronacrisis jammer genoeg helemaal 

weggevallen, maar inmiddels kan ik er weer 

naartoe.” 

 
 

Tip van Jan 
Jan heeft één belangrijk advies voor iedereen: 

“Positief blijven, daar win je een heleboel mee. 

En met humor. ”Hij sluit het gesprek dan ook 

af met een raadsel: “Is coronacrisis mannelijk 

of vrouwelijk? Het is mannelijk, want Cor is een 

jongensnaam!” 
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Hoe gaat het met… Cailin? 

Nog voordat in Nederland het coronavirus 

opkwam, was Cailin misschien wel één van de 

eersten die door het virus getroffen is.  

Ze lag in het ziekenhuis vanwege een 

galblaasontsteking en heeft vermoedelijk 

tijdens die opname ook corona gehad. “Ik heb 

in het ziekenhuis uitgesproken dat mijn 

klachten serieus waren, dat hebben ze goed 

opgepakt. En zelf had ik een soort mentale 

kracht. Ik laat mezelf er niet onder krijgen”, 

vertelt Cailin. Als je vraagt of ze inmiddels weer 

hersteld is geeft ze aan: “Het was pittig om 

weer te herstellen en het opbouwen van mijn 

immuunsysteem kostte veel tijd, maar het gaat 

nu eigenlijk best goed.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor corona was Cailin een drukbezet 

persoon. Ze is lid van verschillende 

organisaties, waaronder ‘Terug naar de 

bossen’ en ‘Onbeperkt West’ in Amsterdam. Zij 

geven stadsdeel West gevraagd en 

ongevraagd advies over de toegankelijkheid 

van straten, pleinen en gebouwen. Cailin heeft 

hierdoor korte lijnen met de Gemeente 

Amsterdam en zorgt ervoor dat niet overal 

terrassen staan waardoor je er met een 

rolstoel niet meer langs kunt.  

 

Ook is ze lid van Feminist Against Ableism, 

politiek best actief en spart ze regelmatig met 

politici over verschillende onderwerpen. 

Als PGB-houder moest Cailin zelf persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) kopen. “Het was 

best moeilijk om aan beschermingsmiddelen 

te komen.  

 

 

 

Mensen met een persoonlijk gebonden 

budget (PGB) en verpleeghuizen vielen telkens 

buiten de boot als het om deze middelen ging.  

 

 

”Cailin heeft een hecht en trouw team van 

zorgverleners om haar heen die dagelijks bij 

haar langskomen om haar te helpen. “Ik had 

het gevoel dat ik mijn team in steek liet, maar 

gelukkig bleef iedereen wel komen.” 

 

 

Als je Cailin vraagt wat zij het meeste mist in 

deze periode, dan zegt ze volmondig “gezellig 

met vrienden ergens een drankje drinken. Ik 

hou van gezelligheid om me heen, dat mis ik. 

”Om toch contact te houden met haar familie 

en vrienden gebruikt ze onder andere Signal 

en WhatsApp. “De software van Slack gebruik 

ik voor mijn team, om bijvoorbeeld het 

huishoudschema te delen. Het is een handige 

tool, ook voor corona.  

 

Ook Facetime is ze meer gaan gebruiken. 

Vroeger vond ze dit helemaal niet leuk.  

“Ik wil mensen gewoon liever zelf zien” licht 

Cailin toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag of het haar lukt om zich aan de 

1,5 meter regel te houden verteld Cailin: “Ik 

probeer dit zoveel mogelijk in de gaten te 

houden, maar het lukt soms gewoon niet met 

mijn rolstoel. Mensen blijven soms ook 

gewoon staan, dan ga ik er toch langs. Ik hoop 

dat deze regel ooit niet meer nodig is.  

In de tussentijd probeer ik mentaal zo sterk 

mogelijk te worden en te genieten van de 

dingen die ik wél kan ondernemen. 

Wat betreft corona ben ik verstandig maar 

niet bang.” 
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Hoe gaat het met… Bram? 

Vertel, wie ben je en wat doe je? 
“Ik ben bedrijfsleider geweest op een grote 

boerderij. Daarnaast was ik bezig met een 

biogas-installatie om groen gas te maken. Ik 

had twee banen en ik woon op een boerderij, 

dat deed ik er in mijn vrije tijd nog bij.  

Best druk dus! Nu werk ik niet meer. Ik ben 

afgekeurd want lopen gaat heel moeilijk. Ik 

doe nog wel van alles en verveel me eigenlijk 

geen moment op de boerderij met mijn vrouw 

en twee kinderen.  

 

Met de scootmobiel kan ik buiten rondrijden 

en voor binnen heb ik een rollator. Dat zijn de 

belangrijkste dingen die zijn veranderd sinds 

de diagnose. De rollator probeer ik overigens 

zoveel mogelijk te laten staan. Wat mij op 

eigen kracht lukt wil ik op eigen kracht doen, 

zolang het gaat.” 

 

Wat is er anders dan voor corona? 
“Er is voor mij tijdens de coronacrisis niet heel 

veel veranderd, omdat ik door mijn ziekte al 

veel thuis zat. Mijn vrouw en ik zijn goed op 

elkaar ingespeeld. Wel hebben we vanwege de 

maatregelen op een gegeven moment 

besloten om geen bezoek meer te ontvangen.  

 

Dat was wel een hele omschakeling. Er komen 

hier namelijk altijd aardig wat mensen over de 

vloer. Voor een kop koffie en om te vragen 

hoe het nu is in verband met mijn ALS. 

Begin maart bijvoorbeeld, toen was mijn 

dochter jarig. Het hele huis zat vol met gasten. 

Maar dat kon ineens niet meer!” 

 

 
 

 
 
Kon je wel gewoon naar buiten? 
“Ik ben altijd wel buiten geweest rondom de 

boerderij. Maar ik ben niet meer van het erf af 

geweest omdat ik in de risicogroep val. Alleen 

mijn vrouw doet boodschappen.” 

 

Dus voor en tijdens corona is bijna 
hetzelfde voor jou? 
“We hebben natuurlijk wel onze maatregelen 

genomen. We hebben besloten om geen 

bezoek meer te ontvangen en wat ook echt 

anders was, is dat we een tijdje gestopt zijn 

met de gastouder-opvang. Mijn vrouw doet 

dat aan huis, maar dat hebben we stopgezet 

toen heel Nederland in lockdown ging. Nu 

hebben we dat wel weer opgestart, een 

maand later dan anderen. Het was best 

moeilijk om weer open te gaan. Je haalt toch 

allemaal mensen in huis waarvan je niet weet 

met wie ze omgaan en met wie ze in aanraking 

zijn geweest.” 

 

En jouw behandelingen of 
zorgafspraken? 
“Ik doe mee aan een studie naar medicatie in 

Utrecht. Daar moest ik iedere drie weken 

naartoe, maar dat gaat nu allemaal 

telefonisch. En de metingen die zij moeten 

hebben gaan via mijn fysiotherapeut. Daar ga 

ik nu wel weer twee keer per week naar toe. Ik 

vind het fijn om op maandagmorgen om half 9 

naar de fysio te gaan, want dan ben ik altijd de 

eerste patiënt.” 

 

 
 
 
 
 
 
Heb je nog iets bijzonders gedaan in 
deze tijd? 
“Ja, ik heb mijn stem voor een spraakcomputer 

ingesproken. Mijn stem begint aangetast te 

raken merk ik. Als over een tijd mijn 

spraakvermogen verder achteruit gaat, kan ik 

toch met mijn eigen stemgeluid 

communiceren.  
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Anderhalf jaar geleden hebben we een schuur 

verbouwd tot een woning met veel ruimte, 

zodat ik daar met de rolstoel goed door kan.  

Met schuifdeuren, een ruime douche en 

allerlei van dat soort dingen. Daar wonen we 

nu. In coronatijd hebben mijn vrouw en ik als 

vervolg daarop de aanleg van de tuin en terras 

rondom onze woning gedaan.” 

 

Wat betekent de anderhalve 
meter samenleving voor jou? 
“De anderhalve meter-regel speelt wel een rol 

voor mij, maar voornamelijk richting de 

mensen die je niet kent. De mensen in je 

naaste omgeving, daarbij vergeet je het 

sneller. Je gaat toch weer met elkaar aan tafel 

zitten, zoals je voor corona ook deed. Het 

sluipt erin.  

 

Een tijdje geleden zijn we naar 

de Efteling geweest, omdat je er, net zoals de 

meeste mensen, een keer uit wil. En ik moet 

zeggen, dat was druk, maar vanuit 

de Efteling was alles goed geregeld en 

georganiseerd en heb me geen moment 

benauwd gevoeld.  

Ze hebben heel veel éénrichtingswegen 

gemaakt, waardoor je elkaar niet hoeft te 

passeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de meeste attracties waren kiosken waar je 

kon wachten en in de lijn stonden rood-witte 

strepen waarbij je alleen op wit stil mocht 

staan, zodat je anderhalve meter kon 

handhaven. Ik had het gevoel dat de meeste 

mensen dat deden. Er zitten natuurlijk altijd 

mensen tussen die dat niet doen, maar over 

het algemeen ging het goed.”  
  
Wat heb je het meeste gemist de 
afgelopen periode? 
“De bezoekjes en het koffiedrinken bij andere 

mensen. Even het rondrijden, even langs 

rijden en een praatje maken over dit en dat en 

hoe alles gaat. Ondanks dat we het thuis 

helemaal goed hebben, heb ik dat het meeste 

gemist.”  
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Hoe gaat het met… Bastiaan? 

Bastiaan woont sinds juni dit jaar in de 

nieuwbouw van Siza. De verhuizing had 

eigenlijk eerder in het jaar zullen plaatsvinden, 

maar door corona is het uitgesteld. 

 

Hij werkt bij Siza in de fietsenwerkplaats, die 

door corona tijdelijk werd gesloten. 

“Vanaf 1 juni is de werkplaatsweer open en 

kan ik weer naar mijn werk. Omdat het een 

kleine ruimte is wordt er nu wel met minder 

mensen tegelijk gewerkt. Voor corona werkten 

we met zeven collega’s tegelijk in de 

fietswerkplaats. Nu zijn dat er nog maar drie. 

En voorheen werkte ik vijf dagen per week, 

maar nu heb ik op woensdag een vrije dag.  

 

Dat vind ik wel jammer, want het liefst wil ik vijf 

dagen in de week werken. Omdat mijn 

collega’s ook willen werken snap ik wel dat dat 

is aangepast.” Omdat ook de sportschool op 

Het Dorp vanwege corona moest sluiten, heeft 

Bastiaan thuis het sporten geprobeerd op te 

pakken. “Helaas was bootcamp in huis niet 

mogelijk, maar andere oefeningen gingen best 

goed.”  

 

 
 
 
 
Op de woonlocatie krijgt Bastiaan hulp 
om weer zelfstandig te gaan wonen. 
Bijvoorbeeld met koken en schoonmaken. 

Daarnaast heeft hij één keer per week een 

afspraak met een psycholoog. Normaal 

gesproken hielp Bastiaan mee met 

schoonmaken en stofzuigen, maar de 

afgelopen periode hield hij meer afstand en 

heeft de hulp meer zelf gedaan. Als je Bastiaan 

vraagt wat corona met hem heeft gedaan 

vertelt hij: “Door mijn hersenletsel vergeet ik 

snel dingen, heb ik snel hoofdpijn en ben ik  

snel geprikkeld. Een vaste structuur geeft mij 

houvast. Die structuur was echter helemaal 

weg. Ik wist totaal niet meer welke dag het was 

en mijn dagplanning was ook helemaal in de 

war. Daar heb ik veel last van gehad. ”Om toch 

een beetje structuur te krijgen, gebruikt 

Bastiaan zijn agenda op de telefoon vaker.  

 

Zo heeft hij bijvoorbeeld op vrijdag ‘wasdag’ 

staan en ook andere afspraken staan nu in zijn 

telefoon. 

 

 

 

 

 

 

Een ‘geluidje’ zorgt voor de reminder dat er 

een afspraak gepland staat. Omdat Bastiaan 

met mensen woont die heel kwetsbaar zijn, 

probeert hij daar zoveel mogelijk rekening 

mee te houden. Naar de winkel gaan vindt hij 

in coronatijd niet leuk om te doen, daar 

ontstaat stress van. 

 

 

“Ik ben ook heel streng als mensen te  

weinig afstand houden, dan zeg ik  

wel ‘afstand houden!’” 

 

 

Op de vraag wat Bastiaan het meest mist in de 

corona tijd, antwoordt hij: “Vrijheid. Dat je 

zonder anderhalve meter afstand rustig kan 

rondlopen. En het bos in kan gaan zonder dat 

je telkens om je heen moet kijken. Mijn 

normale werkdagen zoals voorheen, die mis ik 

eigenlijk het meest.” 
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