


Voorwoord

Hallo allemaal, dit alweer de 13e editie van het nieuwsbulletin!! Helemaal in een zomerse sfeer!

Er is weer een nieuw blog van Leonie, die zich moet laten testen op Corona..

We hebben tips en we vragen of je mee wil doen aan het na Zomermagazine wat er gaat komen

in september.

Het volgende nieuwsbulletin zal 7 augustus verschijnen. 

Heel veel leesplezier!!
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Blog 9 Leonie
14-07-2020, Corona blog 9

Niet zomaar een coronatest

Vorige week stond voor mij in het teken van een coronatest. Ik zat op woensdag, 
mijn vrije dag, rustig op de bank wat te lezen en voelde dat mijn rechter neusgat 
dicht begon te zitten. Al snel kon ik er niet meer goed door ademen en wat later 
begon het ademen door mijn linker neusgat wat branderig aan te voelen. Ik moet 
af en toe mijn neus wel eens snuiten, bijvoorbeeld als ik een tijdje buiten ben 
geweest en dan weer binnenkom, maar dit voelde wel echt anders dan anders, 
niet goed dus.

Op dat moment sloeg lichte paniek toe. Er gaan op zo’n moment allerlei vragen 
door mijn hoofd en ik ga vanalles googlen. Wat moet ik nou doen? Moet ik me 
laten testen? Wat verstaan ze eigenlijk precies onder neusverkoudheid? Valt dit 
onder lichte klachten? En wat als het straks nou weer wegtrekt? Hoe gaat zo’n 
test eigenlijk? En hoe moet ik me dan aanmelden? Wie heb ik allemaal gezien de 
afgelopen dagen? En hoe moet dat dan met de afspraken de rest van de week? 
In principe zijn de richtlijnen duidelijk, zowel landelijk als vanuit de RIBW als mijn 
werkgever wordt aangegeven dat het heel belangrijk is om je als 
zorgmedewerker al bij lichte klachten direct te laten testen en daar vooral niet 
terughoudend in te zijn. Waarom vind ik dit dan toch zo ingewikkeld? 



Die staat van zijn heeft zo’n anderhalf uur geduurd, waarna ik 
(natuurlijk) heb besloten om te bellen om een afspraak te maken voor 
een test (en ik HAAT bellen, zeker dit soort telefoontjes!). Gelukkig was 
de afspraak zo gemaakt, ik zou donderdag om 14:54 aan de beurt zijn. 
Vanaf dat moment moest ik dus thuisblijven (op het ritje naar de test 
na) totdat de uitslag binnen was. En toch zat het me daarna nog niet 
lekker, en al helemaal niet meer toen ik merkte dat de verstopte neus 
minder werd. Had ik dan toch te snel gebeld? Zou het nou weer 
wegtrekken en niks zijn? En wat moet ik nou doen als ik morgen geen 
klachten meer heb? Ik was dan ook, hoe is het mogelijk, blij toen de 
verstopte neus ‘s avonds weer terugkwam. Gelukkig had ik het toch 
goed gevoeld en goed aangepakt.

De volgende dag heb ik alle werkafspraken buiten de deur voor de rest 
van de week afgezegd of verzet en ben ik ‘s middags naar de teststraat 
in Rosmalen gereden. Terwijl ik naar de auto liep en onderweg was liep 
de spanning op. Ik heb dat sowieso heel erg bij dingen waarbij er snel 
bepaalde actie van je verwacht wordt, zoals bijvoorbeeld je auto in 
neutraal en met lopende motor in de wasstraat of na een vliegreis op 
vakantie uit de bus stappen inclusief bagage als je wordt afgezet bij je 
hotel. Het zijn echt geen ingewikkelde dingen maar omdat er snel iets 
van me verwacht wordt raak ik in paniek en daardoor gaat het juíst vaak 
fout en vind ik het de keer daarna nog spannender. Ik had op dat 
moment ook eigenlijk nauwelijks last van de verstopte neus (zal je altijd 
zien) en ik was bang dat ze me naar mijn klachten zouden vragen. Zou ik 
dan eerlijk zijn en zeggen dat ik op dat moment nergens last van had? 
En zou ik dan nog wel getest worden?



Eenmaal bij de teststraat werd e.e.a. wel snel duidelijk. Er stonden om de paar 
meter grote gele borden waarop stond dat je in je auto moest blijven en je raam 
dicht moest houden. Dat was duidelijk, dat kon niet misgaan. Er stonden aardig 
wat auto’s voor me, dus ik kon goed bekijken hoe het bij de auto’s voor mij ging 
en wat ik zou moeten doen als ik aan de beurt was. Terwijl we in de rij stonden 
kwam er iemand langs en moesten iedereen, met gesloten raam, het 
identiteitsbewijs laten zien. Daarna aangekomen bij de testmeneer mocht ik 
mijn raampje naar beneden doen en werd er gevraagd naar mijn gegevens, 
gelukkig werd er niet naar mijn klachten gevraagd. Er werd een monster uit mijn 
mond en neus gehaald, ik kreeg een foldertje en toen mocht ik weer naar huis, 
tot zaterdag wachten op de uitslag. Ook dat voelde echt vreemd, ik was niet 
ziek, ik voelde me eigenlijk prima, en toch moest ik thuisblijven. 

Ik heb het al eerder gemerkt en nu weer heel sterk: naast dat ik deze blog 
natuurlijk voor de lezers schrijf, helpt het mezelf ook in mijn eigen proces van 
reflectie en inzichten. Doordat ik, met deze blog in mijn achterhoofd, bewuster 
aan het observeren was wat er met me gebeurde, kon ik voor mezelf ook weer 
een verdiepingsslag maken. Gaandeweg door de dagen heen werd me 
helderder waarom ik dit soort dingen zo lastig vind en wat de (terugkerende) 
thema’s eronder zijn.

Als het gaat over het wel of niet bellen en wel of niet ziek genoeg zijn dan speelt 
daaronder de angst om een aansteller te zijn en de angst om niet geloofd te 
worden tegenover de angst om het verkeerd te doen. Juist omdat de klachten 
licht waren en op en af gingen triggerde dit al die angsten. Wat nou als ze 
denken dat ik helemaal geen klachten heb gehad? Of erger: wat nou als dat 
klopt en het eigenlijk helemaal niet echt klachten waren? Wat nou als ik door de 
mand val? Wat nou als ze me maar een aansteller vinden die zomaar veel te 
makkelijk thuis blijft? Ik ben normaal geneigd om door te werken totdat ik er 
bijna bij neerval, en nu ga ik hiervoor al thuiszitten? Ik voelde enorm de angst, 
ondanks dat ik wist dat ik precies deed wat gevraagd werd, dat het niet legitiem 
was wat ik deed, dat ik niet geloofd zou worden en dat ik toch de verkeerde 
keuze had gemaakt.
•



Onder de spanning voor de teststraat, en andere soortgelijke situaties, zit de 
angst om mensen tot last te zijn, voortkomend uit de angst om het verkeerd te 
doen. Ineens wordt het me helderder. Ik heb dat ook wel in een winkel 
bijvoorbeeld, als ik vraag waar iets ligt en zij kunnen het ook niet vinden, dan 
voel ík me bezwaard dat ik de vraag heb gesteld. Enorme angst om mensen tot 
last te zijn dus, en daarbij compleet vergetend dat het hun werk is en dat ze er 
zijn om mij te helpen. Hierbij voel ik heel duidelijk dat het gaat om mijn plek in 
durven nemen. Mijn plek in die winkel, mijn plek in de samenleving, mijn plek 
in teams op mijn werk, mijn plek in de vriendengroep, mijn plek in die 
verdraaide corona teststraat. Ik mag daar zijn en ik mag mijn plek innemen, ik 
hoef me niet bezwaard te voelen voor dat ik besta.

De gemene deler van al deze thema’s is wat andere mensen van me denken. 
Dit is voor mij een kernthema waarin ik door de jaren heen echt enorm 
gegroeid ben, maar dat toch ook steeds wel weer op verschillende manieren 
of in diepere lagen terugkomt. Met name in mijn persoonlijke sociale kring 
heb ik hierin wel mijn weg gevonden en speelt het nauwelijks nog een rol, in 
de zin van dat ik gewoon mezelf kan zijn en me daar niet of nauwelijks nog 
onzeker of bezwaard bij voel. Op het gebied van werk merk ik dat dit thema bij 
een nieuwe functie weer de kop opsteekt. In een nieuwe baan, met nieuwe 
collega’s, is het opnieuw een uitdaging om mijn plek te zoeken en ook in te 
nemen, en in die nieuwe setting weer de zekerheid in mezelf te laten groeien 
en te voelen dat ik er mag zijn zoals ik ben.

En nu heb ik er dus een focus om mee te oefenen bij: mijn plek innemen als 
klant of gebruiker van een dienst. Ik mag er zijn als klant, als gast in de bus op 
vakantie en als persoon die op corona getest wordt. Ik hoef niet zo gejaagd te 
handelen omdat ik dan misschien lastig ben of tijd van de ander inneem, ik 
mag er gewoon zijn en van diensten gebruik maken. Terwijl ik dit typ zit mijn 
hele buik op slot, dit is een thema dat de nodige uitdaging gaat kosten maar 
wat me ook enorm veel op gaat leveren als ik naar een vorm toe kan waarin ik 
het mezelf niet meer zo verschrikkelijk moeilijk maak. 

Inmiddels is de verstopte neus bijna weg en de uitslag 

zaterdag was negatief. Ik kan dus meteen beginnen 

met oefenen: ik hoef me niet bezwaard te voelen voor 

het feit dat ik de test heb laten doen. Ik heb gehandeld 

volgens de richtlijnen en dus precies gedaan wat ik 

moest doen. En daarbij, zei een vriendin, wist ik toen 

ik de afspraak maakte helemaal niet hoe het zich ging 

ontwikkelen. Voor hetzelfde geld had ik de dag erna 

hevig gehoest en koorts gehad, dat had natuurlijk ook 

gekund. Als ik terugkijk is er eigenlijk nooit echt twijfel 

over geweest óf ik me zou laten testen, dat had ik 

sowieso in elk scenario gedaan. Ik heb het vooral 

mezelf gedurende het proces enorm moeilijk gemaakt 

en heb nu voor mezelf meer helder hoe dat komt. Ik 

durf deze blog bijna niet te posten, want wat nou als 

iedereen straks alsnog denkt dat ik een aansteller 

ben? De angst is hardnekkig en daarom is het juist 

nodig om hem aan te gaan, dus ik doe het toch. En 

mocht ik in het vervolg weer klachten krijgen dan 

maak ik dus gewoon weer een afspraak en laat ik me 

opnieuw testen.
Het volgende blog verschijnt vrijdag 7 

augustus, Tot dan! 



Durf jij met mij?!!!!

Mocht je interesse hebben om mee te doen met 
“Durf jij met mij”, dan kun je je begeleider vragen 
om te helpen met het inschrijven. Voor info kun je 
de site bezoeken…. 



Op de site: sterkdoorwerk.nl staan filmpjes van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid die thuis werken.

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke 
manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of 
behoud van werk voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.
Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met 
een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals 
die de mensen met psychische kwetsbaarheid 
ondersteunen.

Bijna driekwart van alle Nederlanders krijgt ooit te maken 
met psychische klachten en wordt hierdoor gehinderd in het 
vinden/behouden van werk. Hoewel veel mensen met een 
psychische kwetsbaarheid kunnen en willen werken, is het 
realiseren daarvan in de praktijk moeilijk



Oproep!!!
We gaan voor jullie en door jullie (alle mensen van het RIBW, 
medewerkers, cliënten en vrijwilligers) een na- ZOmermagazine
maken. De planning is dat deze in september uitkomt. 

Heb je een leuk idee, foto of tekst? Of vind je het leuk om 
geïnterviewd te worden? Reageer dan voor 15 augustus en 
stuur een mail naar zo@ribwavv.nl

mailto:zo@ribwavv.nl


Creatieve opdrachten







Open podium… Geurt 
Snetselaar


