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Hieronder lees je de blogs die Leonie schreef vanaf juni tot en met december 2021. Veel 

leesplezier.  

 

Blog 33 (21 juni 2021): een onverwachte piek 
 
Het plaatsen van de vorige blog heeft wat vertraging opgelopen. Het blijkt zo te zijn dat deze 
blogpagina nogal groot aan het worden was (wat ik me best voor kan stellen :P) en dat 
leverde even wat problemen op. De oudere blogs zijn daarom van de site gehaald en er 
wordt gekeken of die in een PDF kunnen worden gezet zodat ze toch nog terug te lezen zijn. 
De laatste blog vóór deze, nummer 32, is daarom pas onlangs geplaatst maar heb ik ruim 
twee weken vóór deze nieuwe geschreven.  
 
Wat ik gemerkt heb is dat het vlak na het schrijven van de vorige blog ineens een stuk beter 
met me ging. Blijkbaar heeft het inderdaad geholpen om de angst de ruimte te geven, om 
hier even goed bij stil te staan en deze serieus te nemen. Vrijwel direct daarna merkte ik 
namelijk dat ik me beter ging voelen. Het uitspreken ervan, het toegeven eraan, was goed 
en nodig op dat moment, waarna ik heb ervaren dat het ook weer snel kan veranderen en 
bijtrekken. Dit wil niet zeggen dat het niet echt was. Het is belangrijk dat ik mezelf dit vertel, 
omdat ik, zo terugkijkend, ook de neiging kan hebben om te denken dat ik mezelf dan 
misschien wel aangesteld heb. Dat is niet zo, de angst was er wel degelijk en was ook echt. 
Ik moet tijdens dit schrijven ineens denken aan de film Inside Out, waarin je in het hoofd van 
het hoofdpersonage mee kan kijken hoe de verschillende emoties hun werk doen. Ze zijn 
allemaal nuttig op hun eigen manier. Angst is er daar één van: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vdmes8dcvtw. De moraal van deze film vond ik wel echt 
dat het belangrijk is dat je alle emoties de ruimte geeft, ook de vervelende. Door dat te doen, 
ontstaat er namelijk ook weer ruimte voor plezier en geluk. Dat heb ik dus nu zelf exact zo 
ervaren! Mocht je de film nog niet gezien hebben, ik vind het een aanrader! 
 
Voor een deel is die angst er nu nog steeds wel, maar ik voel me dus inmiddels gelukkig een 
stuk beter. Dat heeft ermee te maken dat alles wat ik in de vorige blog aanhaalde en wat 
toen alleen maar voelde als een berg van heel veel verandering, nu ineens allemaal wel heel 
mooi in elkaar blijkt te vallen tot een flow die ik al lang niet meer ervaren heb.  
 
Allereerst merk ik dat mijn overstap naar JJV (jeugd en jongvolwassenen) meer vorm begint 
te krijgen. We hebben de eerste afspraken gemaakt, het is duidelijk wanneer ik de teams 
kan gaan ontmoeten en ik ben bezig met het voorbereiden daarvan. Ik merk dat het bezig 
zijn hiermee me heel veel nieuwe energie geeft. Ik wilde deze overstap al heel lang maken, 
maar door corona werd deze steeds uitgesteld. Eigenlijk heb ik, net als wij allemaal door 
corona, ook op dit vlak het afgelopen jaar in de wachtstand geleefd; steeds was onduidelijk 
wanneer ik de stap kon maken, steeds werd die weer uitgesteld en steeds werd mijn geduld 
dus weer extra op de proef gesteld. Het is die onduidelijkheid en onzekerheid die me toch 
echt wel aardig parten hebben gespeeld merk ik nu. Niet dat ik het er niet mee eens was dat 
het uitgesteld werd, begrijp me niet verkeerd. Ik snapte elke keer heel goed dat het niet kon 
en waarom het niet kon, dus ik kon me er verstandelijk prima in vinden. Net als bij corona 
eigenlijk; elke keer dat de maatregelen aangescherpt of verlengd werden kon ik dat heel 
goed begrijpen en stond ik daar verstandelijk ook helemaal achter. Maar dat neemt niet weg 
dat ik wel de nodige last van die wachtstand had (ik heb daar in eerdere blogs ook over 
geschreven). Op werkvlak was dat voor mij dus niet anders, die onduidelijkheid en 
onzekerheid had ik er nog extra bij. Nu de overstap concreet wordt en ik bezig ben met de 
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voorbereidingen om dit goed te kunnen doen merk ik dat ik uit die wachtstand kom en dat 
mijn energie echt weer opleeft.  
 
Daarnaast gaan de ontwikkelingen rondom corona de laatste tijd natuurlijk ook echt de 
goede kant op, waardoor ik ook sociaal gezien uit de wachtstand kom. Jongens, jongens, 
wat was ik daaraan toe! De eerste terrassen zijn bezocht en de eerste barbecues zijn een 
feit. Weliswaar allemaal nog in klein gezelschap, maar dat maakt het niet minder fijn; ik 
geniet er volop van! Het scheelt natuurlijk ook enorm dat het de laatste weken eindelijk ook 
lekker weer is, wat hebben we daar ook een pech mee gehad dit voorjaar. Eindelijk heb ik 
het gevoel dat ik weer aan het LEVEN ben, in plaats van alleen maar wachten en overleven. 
 
In mijn vorige blog schreef ik dat ik, naast de overstap op mijn werk, ook bezig was met 
gezond eten en bewegen. Een onderdeel daarvan is dat ik sinds kort weer met de trein naar 
mijn werk ga. Ik heb sinds het begin van corona met de auto gereisd omdat ik de extra kans 
op besmetting in de trein wilde voorkomen. Nu ik mijn beide vaccinaties binnen heb, en 
duidelijk is dat je corona dan ook een stuk minder snel doorgeeft aan een ander, durf ik dat 
weer aan. Met de trein reizen betekent ook weer fietsen naar het station hier in Den Bosch 
en fietsen in Arnhem naar het werk en gedurende de dag tussen de verschillende locaties. Ik 
kom op zo’n dag makkelijk aan 20 tot 25 km. Ik had al ruim een jaar nauwelijks meer 
gefietst, was enorm inactief geworden en van conditie was weinig sprake meer. Ik zag er 
dan ook enorm tegenop, maar wist ook dat het nodig was en dat het me zou gaan helpen.  
 
Toen ik de vorige blog schreef was ik hier net aan begonnen en kostte het me vooral nog 
heel veel. Het verbaast me echt hoe snel dat toch weer went, want inmiddels zit ik er weer 
helemaal in en is de focus verschoven van de lasten naar de lusten. Ik merk dat ik, door het 
fietsen, letterlijk weer in de actiestand kom. Ik ben actief voordat ik op mijn werk aankom, 
waardoor ik veel makkelijker in de actiestand doorga en de dingen me makkelijker af gaan. 
Andersom thuis werkt het net zo, ik ben actief als ik naar huis reis, waardoor ik in de 
actiestand thuis aankom en dan veel makkelijker nog even wat dingen doe voordat ik op de 
bank plof en in ruststand ga. Ik heb het gevoel dat ik daardoor weer veel meer grip heb op 
mijn leven. Waar ik eerder een soort inactief verlengstuk van de autostoel en de bank was 
(alles was me teveel en ik kon me nauwelijks tot dingen zetten) ben ik nu een verlengstuk 
van mijn fiets (ik ben in beweging en pak veel makkelijker door). Het verbaast me echt 
hoeveel verschil dit maakt! Door letterlijk in beweging te komen gaan mijn hersenen daarin 
mee. Die actiestand die op de fiets ontstaat werkt in de rest van mijn leven door waardoor ik 
letterlijk veel meer gedaan krijg waar ik eerder alleen maar tegenaan zat te hikken.  
 
Dit valt natuurlijk enorm mooi samen met de andere ontwikkelingen. Zowel op werkvlak, 
sociaal vlak als beweging ben ik de afgelopen weken uit de wachtstand gekomen en in de 
actiestand gegaan. Het is denk ik die combinatie die zo goed werkt. Doordat ik fiets zet ik 
mezelf in de actiestand en door de ontwikkelingen op werk en de mogelijkheden door de 
verruiming van de maatregelen kan ik de energie die ik ervan krijg ook goed kwijt in mijn 
werk en vrije tijd.  
 
Ik bedenk me nu dat ik hiermee ook een nieuw helpend middel heb gevonden als het gaat 
over taakinitiatie (ik schreef daarover in blog 20). Waar ik toen, vanuit de pauzestand, echt 
enorm veel moeite had om in actie te komen, merk ik nu dat dat ineens minder moeilijk is 
doordat ik al in de actiestand zit. Het helpt enorm dat ik weer nieuwe uitdaging en 
mogelijkheden voel en meer voldoening en plezier haal uit het leven. Dat werkt ook op de 
rest van mijn leven door, zelfs wanneer ik vrij ben, alleen ben en even niks hoef.   
 
Dat wil overigens niet zeggen dat taakinitiatie geen ding meer is: het speelt al mijn hele 
leven, ook eerder toen ik met de fiets naar mijn werk ging, en ik merk nog steeds regelmatig 
dat ik die knop van rust naar actie maar moeilijk om kan zetten. Ik heb dus niet de illusie dat 



  

het nu ineens wonderbaarlijk is opgelost, maar ik merk wel dat het nodige verschil maakt. 
Wat ik er dus uit opmaak is dat het voor mij super zinvol is om die actiestand te blijven 
stimuleren, omdat ik er daardoor wel echt minder last van heb. Ik ben minder het lijdend 
voorwerp dat geen dingen voor elkaar krijgt omdat ik vanuit de actiestand meer grip en regie 
heb en beter kan doorpakken.  
 
Wat gezond eten betreft merk ik ook dat de bovenstaande ontwikkelingen enorm veel 
verschil maken. Enerzijds de actiestand door het fietsen en de nieuwe uitdaging op mijn 
werk (en de voldoening die daardoor meer uit mijn werkdagen haal), en anderzijds de leuke 
dingen in het weekend, helpen me enorm om doordeweeks gezonde keuzes te maken en 
me niet te verliezen in veel ongezond eten en drinken. Ik kan het nu veel makkelijker 
doordeweeks simpel houden met de gedachte dat ik in het weekend weer gezellig met 
vrienden wat ga doen en dat ik dan wel lekker mee kan eten en drinken. Het geeft me ook 
een enorm goed gevoel dat het me lukt om me doordeweeks in te houden, ook dat geeft me 
weer extra gevoel van de grip terugkrijgen. Ik wil graag nog wat afvallen dus ik moet 
natuurlijk ook in het weekend wel opletten, zeker tijdens een barbecue bijvoorbeeld, maar ik 
moet zeggen dat me dat ook niet tegenvalt. We kiezen hoofdzakelijk voor vega en ik merk 
dat ik sowieso minder eet en veel minder ongeremd aan het snaaien ben. Doordat de setting 
gezellig is kan ik me daarop focussen en wordt het eten/drinken zelf vanzelf wat minder 
belangrijk. Ik merk eigenlijk nu pas écht hoeveel ik dat sociale element heb gemist het 
afgelopen jaar en hoezeer ik dat wilde opvullen met meer eten en drinken.  
 
Waar ik 2 weken geleden dus nog vooral werd overspoeld door zoveel nieuwe 
ontwikkelingen tegelijk dat ik er angstig van werd, viel in de dagen daarna al snel alles op z’n 
plek. Alle ontwikkelingen sloten ineens verrassend goed op elkaar aan en ik kwam daardoor 
in een veel fijnere, energieke vibe. Waar het dus twee weken geleden nog voelde als een 
enorme berg, was ik er veel eerder overheen dan verwacht. Zo kan het dus ook gaan! Na 
alle tegenslagen van het afgelopen (ruime) jaar is dat wel ontzettend welkom moet ik 
zeggen, en ik geniet er dan ook volop van! Zoals ik in het begin al zei is de angst echt nog 
niet helemaal weg, en dat hoeft ook niet. Hij heeft op dit moment gelukkig niet meer de 
overhand en dat is wel echt heel fijn! Was dat wel zo geweest dan was het trouwens ook oké 
hoor, dan had ik ermee gedeald en was deze fase vroeg of laat ook wel aangebroken. Het 
verloop van de afgelopen weken geeft me in ieder geval weer meer vertrouwen in mezelf, 
mijn veerkracht en dat ik de juiste keuzes kan maken. Hoewel het echt veel tegelijk was, 
heeft het wel heel goed uitgepakt en waren het de juiste stappen om tegelijkertijd te zetten. 
Dat sterkt me wel! 
 
Voor nu ben ik vooral heel blij dat het onverwacht snel is gegaan en hoop ik dat ik er ook de 
komende tijd nog van mag blijven genieten. Er komen ongetwijfeld weer nieuwe uitdagingen 
en mindere periodes aan, dat hoort gewoon bij het leven. Voor nu is het daarom, naast de 
focus op de nieuwe uitdaging bij JJV, vooral belangrijk om de tijd en ruimte te nemen om 
mijn veerkracht en reserves weer wat verder aan te vullen, omdat die me gaan helpen als er 
zich weer iets nieuws aandient waarmee ik te dealen heb. Het inzetten van beschermjassen, 
waar ik in mijn vorige blog over schreef, blijft dus belangrijk en daarom een aandachtspunt 
de komende tijd. En daarnaast ga ik ook vooral zo nu en dan de verstandigheid loslaten en 
lekker genieten van de fijne vibe en van alles wat inmiddels weer kan!  
 



  

 
 
Wat maak jij zoal in je leven mee en hoe ga je daarmee om? Als je het leuk vindt om hier 
wat over te schrijven in de vorm van een blog dan kan dat! We plaatsen hem dan op de 
website zodat anderen erdoor geïnspireerd kunnen worden. Zo ondersteunen we elkaar met 
het delen van onze eigen processen!  
 
Blog 34 (5 juli 2021): afscheid nemen 

 
De afgelopen twee weken heb ik afscheid genomen van de cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers van de regio waar ik bijna 2 jaar gewerkt heb. Tot een paar jaar geleden deed 
ik eigenlijk niet echt aan afscheid. Ik vond het maar lastig, draaide ervan weg, ontkende het, 
deed net of het er niet was. Ik deed dan ook niet aan kleinigheidjes om mijn waardering uit te 
spreken en had de grootste moeite met iets maken of schrijven voor iemand die wegging. 
Het bleef daardoor iets heel ingewikkelds en ook het loslaten daarna vond ik altijd enorm 
moeilijk. Ik wilde namelijk helemaal niet loslaten en bleef dus meer in de weerstand dan dat 
ik het accepteerde en ermee om kon gaan zodat ik daarna verder kon.  
 
Toen ik ruim 3 jaar geleden afscheid nam van 2 banen om daarna bij de RIBW te komen 
werken, heb ik het anders aangepakt. Ik had enorm de neiging om stilzwijgend te 
verdwijnen, maar in plaats daarvan heb ik juist ruimte gemaakt voor afscheid met iedereen 
en er heel bewust bij stilgestaan. In eerste instantie destijds omdat ik met cliënten en 
vrijwilligers werkte en hen een waardig afscheid gunde. Niet eens echt voor mezelf dus, 
maar ik merkte wel degelijk een groot verschil, ook bij mezelf. Sindsdien ben ik anders tegen 
afscheid aan gaan kijken en ben ik er juist wel echt bewust aandacht aan gaan besteden.  
 
Wat ik namelijk merkte was dat ik, doordat ik zo met het afscheid bezig was geweest, 
daarna veel makkelijker gevoelsmatig kon afronden en loslaten. Doordat ik bewust bezig 
was geweest met afscheid nemen was ik in feite al begonnen met accepteren en had ik het 
proces van loslaten al in gang gezet. Ik merkte daarna, toen het afscheid een feit was en 
mijn banen afgerond, dat ik veel makkelijker die periode achter me kon laten en vooruit kon 
kijken, naar de nieuwe stap. Het is niet zo dat ik het niet jammer vond, ik had veel hele 
mooie contacten die ik niet meer zou zien en dat raakte me wel degelijk. Maar omdat ik het 
proces geaccepteerd had kon ik die gevoelens er veel makkelijker laten zijn en zien als 
onderdeel van de overstap naar iets nieuws.  
 
Ik ben me ook veel bewuster geworden van de waarde van het afscheid nemen zelf. Door 
stil te staan bij het afscheid markeer je in feite dat moment, je staat erbij stil, je geeft er 
aandacht aan. Het is een moment van terugkijken naar hoe het geweest is, wat je 



  

gewaardeerd hebt, waarvoor je de ander wilt bedanken. Door daar vanuit beide kanten 
aandacht aan te besteden neem je de band die je hebt, en daarin zowel jezelf als de ander, 
serieus.  
 
Mijn ervaring is dat het kan helpen om er iets symbolisch aan te koppelen. Dat kan een 
bedankje zijn in de vorm van een kleinigheidje of een stukje tekst voor de ander, maar 
bijvoorbeeld ook een moment, iets samen doen de laatste keer. Het gaat erom dat je bewust 
bij het afscheid stilstaat, dat je in feite het moment markeert. Op die manier accepteer je het 
afscheid en zet je het proces in gang, waardoor je daarna ruimte kan maken voor iets 
nieuws. Zo heb ik zelf de afgelopen tijd nagedacht hoe ik in mijn huidige regio afscheid wilde 
nemen en ben ik uitgekomen bij zonnebloemen met een boodschap voor alle cliënten en 
vrijwilligers die ik regelmatig zag. Ook heb ik op allerlei verschillende manieren stilgestaan 
bij het laatste contact, bijvoorbeeld door het luisteren en bespreken van een liedje over 
afscheid of door (non-alcoholisch uiteraard) met elkaar te proosten. In ieder geval was elke 
keer in overleg en afgestemd met de ander hoe we het beide prettig vonden.  
 

 
 
Begrijp me niet verkeerd, ik vind afscheid nemen nog steeds niet makkelijk. Ik vind het 
jammer dat ik ook nu weer mooie contacten had die ik niet meer ga zien en het raakt me dat 
anderen dit ook lastig vinden. En toch is afscheid nemen voor mij ook iets moois geworden. 
Dingen veranderen in het leven en door bewust om te gaan met afscheid wordt het, naast 
dat het moeilijk is, ook een periode van eren van de relatie die is opgebouwd en tonen van 
waardering en dankbaarheid. Ik ben de afgelopen weken echt enorm verwend, zowel met 
bloemen, cadeautjes en kaartjes als met woorden, en dat raakt me enorm. Ik voel me echt 
gewaardeerd en dankbaar en ben blij dat ik dit voor mensen heb kunnen betekenen.  
 
Ik vertelde daarover tegen mijn beste vriendinnetje, waarop die zich hardop afvroeg waarom 
we dat eigenlijk vaak pas bij een afscheid uitspreken. Het is mooi natuurlijk, dat we er op dat 
moment bij stilstaan, maar het zou ook mooi zijn als we tussendoor vaker momenten van 
bewustzijn creëren waarin we de tijd nemen om waardering en dankbaarheid te voelen en 
uit te spreken. Dat is er wel een die ik mee ga nemen, ik kan dat zelf ook vaker tussendoor 
doen, wat zowel voor mezelf als voor de ander fijn is.  
 

 
 



  

Ik realiseer me heel goed dat er een groot verschil zit tussen een afscheid waar je zelf voor 
gekozen hebt en een afscheid waarbij dat niet het geval is, waarbij het je overkomt. Ik heb 
dat bijvoorbeeld ervaren toen de vorige baan die ik had bij de RIBW stopte, terwijl ik het daar 
juist heel erg naar mijn zin had. Aandacht hebben voor afscheid nemen is in zo’n geval echt 
wel een stuk lastiger, maar niet minder waardevol. Daar ben ik me extra bewust van 
geworden omdat er voor mijn gevoel toen eigenlijk niet echt een afscheidsmoment geweest 
is. Omdat een deel van het werk nog een tijd doorliep en pas was afgerond toen corona al in 
het land was, was er op dat moment geen mogelijkheid om echt een markeringspunt te 
plannen waarop we afscheid namen van elkaar. Dat heb ik heel erg gemist en ik heb daarna 
nog lang rondgelopen met het gevoel dat het niet was afgerond. Ik kon het feit dat het 
gestopt was ook eigenlijk maar niet uit mijn hoofd zetten. Omdat ik merkte dat het steeds 
maar weer op bleef spelen heb ik begin dit jaar zelf symbolisch een moment gecreëerd. Ik 
heb, samen met een vriendin, een vuurtje gestookt en de visitekaartjes die ik nog had van 
die functie verbrand. Tijdens dat verbranden heb ik heel bewust stilgestaan bij het feit dat die 
baan verleden tijd was en dat ik die periode af wilde sluiten. En dat heeft gewerkt, sindsdien 
heb ik er veel minder last van. Ik waardeer nog steeds de mooie momenten van die baan en 
koester de herinneringen, maar het komt niet steeds meer met een nare nasmaak terug 
omhoog omdat ik die periode toen bij dat vuurtje gevoelsmatig wel echt heb afgerond. Het is 
nog steeds niet hoe ik had gewild dat het was gelopen, maar ik heb het op deze manier toch 
wel echt gevoelsmatig af kunnen sluiten en kan daardoor nu ook echt vooruit, met mijn blik 
op de toekomst zonder dat het verleden daarbij steeds nog opspeelt.  
 
Voor mij is het dus wel duidelijk: afscheid nemen is, ondanks dat het ook heel moeilijk kan 
zijn, enorm waardevol. Door stil te staan bij het moment en er echt aandacht voor te hebben, 
help je jezelf én de ander met het proces van accepteren en loslaten. Dat helpt om er 
emotioneel gezien mee om te kunnen gaan én om verder te kunnen en ruimte te maken 
voor iets of iemand nieuws. Het was jaren geleden een zure appel waar ik doorheen moest, 
maar oefening baart kunst heb ik gemerkt. ik ben blij dat ik het aan ben gegaan want ik zie 
er nu een stuk minder tegenop en het brengt me ook enorm veel dat ik allemaal niet had 
willen missen!  
 
Blog 35 (19 juli 2021): gevaccineerd en toch corona? 

 
Het weekend voor het schrijven van deze blog ben ik in contact geweest met een vriend die 
achteraf corona bleek te hebben. Ik heb hem zaterdag op een verjaardag gezien en zondag 
hebben we ook nog samen serie gekeken. Op maandagochtend kregen we in de app van de 
vriendengroep (die bijna allemaal op het feestje waren) een berichtje van hem dat hij 
klachten had en zich ging laten testen. Ik ben toen in quarantaine gegaan. Ik heb thuis 
gewerkt en een buurman heeft ‘s avonds wat boodschappen voor me gehaald, omdat een 
aantal dingen op waren en ik zelf dus de deur niet uit kon.  
 
Dinsdag kregen we bericht dat de uitslag positief was. Hij was er inmiddels ook goed ziek 
van liet hij ons weten, hij had het flink te pakken. Hij stuurde ook de informatiepagina van het 
RIVM door over hoe wij moesten handelen. Toen bleek dat ik helemaal niet in quarantaine 
hoefde, omdat ik lang genoeg geleden (meer dan 2 weken) mijn beide vaccinaties al heb 
gehad. De website geeft aan dat je dan beschermd bent tegen corona en dus niet in 
quarantaine hoeft, wel moet je goed opletten of je klachten krijgt en je in dat geval laten 
testen. Ons groepje was divers: 2 gevaccineerden die niet in quarantaine hoefden, ééntje 
die dat wel ging en ééntje die niet in de buurt was geweest dus ook niet in quarantaine 
hoefde.  
 
Ik heb toen wel besloten om niet naar mijn werk te gaan deze week maar thuis te werken. 
Niet heel handig nu ik net gestart ben in de nieuwe regio en ik dus eigenlijk juist mijn gezicht 
wil laten zien en mensen wil leren kennen, maar het voelde toch beter om het zekere voor 



  

het onzekere te nemen. Verder heb ik ook gecheckt bij andere afspraken die ik had hoe zij 
erin stonden en eigenlijk is het erop neergekomen dat iedereen wilde cancelen en ik de 
afgelopen week nauwelijks mensen gezien heb, op 2 personen na:  

• De vriend die ook op de verjaardag was en ook al gevaccineerd was, hij hoefde dus 
net als ik niet in quarantaine en vond het oké om af te spreken op dinsdagavond; 

• De buurvrouw die woensdagavond even bij mij binnen is geweest om bij te kletsen.  

 
Naast dat het niet handig was voor mijn werk, was het vooral gewoon weer heel SAAI. Ik 
had ergens, toen ik die tweede vaccinatie binnen had, voor mezelf bedacht dat die 
quarantaine en testtijden voor mij wel over zouden zijn. En zeker toen daarna ook alle cijfers 
de goede kant op gingen wist ik het helemaal zeker, dat dat mij niet meer zou gebeuren. 
Nou, dat kan dus gewoon nog wel, is nu gebleken. Ik ben, net als iedereen denk ik, enorm 
geschrokken van de besmettingscijfers de afgelopen weken en die kwamen dus op die 
verjaardag ook ineens wel heel erg dichtbij.  
 
Omdat ik voor mijn gevoel al een streep door quarantaineperiodes gezet had, moet ik 
zeggen dat het me nu dus enorm extra tegenviel toen ik ineens wel weer thuis zat en 
niemand me wilde zien. En dan was het ook nog echt enorm rotweer, dat hielp er natuurlijk 
ook niet echt bij. Ik vond het dus vooral gewoon heel vervelend en ben zo’n beetje mokkend 
de week doorgekomen.  
 

 
 
Totdat er donderdag een nieuwe wending ontstond. In de ochtend kreeg ik ineens het idee 
dat mijn stem wat anders klonk, alsof er wat gezwollen was waardoor je een nasalere klank 
krijgt ofzo. Dat zakte weer weg, maar toen in de middag ontstond er ergens in de verte iets 
wat leek op een geïrriteerde keel. Ik heb dus die donderdagmiddag direct maar een 
testafspraak gemaakt en kon vrijdag (vandaag, terwijl ik dit schrijf) terecht.  
 
Ik ben dus vanmorgen om 11:40 tóch nog een keer naar de teststraat gereden voor een 
wattenstaaf in mijn keel en neus. Ik moet wel zeggen dat dit de minst vervelende was. Toen 
ik de staaf richting mijn neus zag komen begon ik al helemaal spastisch mijn gezicht te 
vertrekken, waarop ze stopte. Ze nam even de tijd om me uit te leggen dat het belangrijk is 
om mijn gezicht te ontspannen, omdat het anders pijn doet. Ik probeerde zo goed als ik kon 
ontspannen te zitten en toen ging de wattenstaaf er met weinig moeite diep(!) in en weer uit, 
zonder dat ik vertrok van het gevoel en ik het idee had dat er pijnlijk in mijn hersenen 
geroerd was. Dat viel dus echt reuze mee!  
 
En dan is het nu wachten op de uitslag. Waar ik de eerdere keren dat ik mezelf liet testen al 
vrij snel helemaal geen klachten meer had is dat nu anders. Al valt het nog steeds reuze 
mee hoor, maar ik voel me vandaag wel het ziekst dat ik me heb gevoeld de afgelopen 
anderhalf jaar lang. Ik voel mijn keel, ik heb het gevoel alsof mijn neus dicht zit (terwijl die 
dat gek genoeg niet zit), moet regelmatig hoesten en niezen en ik voel me algeheel een 
beetje ziekig en moe, zeg maar. Echt maar een beetje hoor, maar het is er wel. Ik moet 
zeggen dat ik echt reuze benieuwd ben of het nou corona is of niet. Als het dat is, dan kan 
het dus goed zijn dat de vaccinatie ervoor zorgt dat ik maar lichte klachten ervan heb. Als 
het dat niet is, dan moet het een ander soort verkoudheid of zoiets zijn, en waar heb ik die 



  

dan opgedaan? Ik heb bijna niemand gezien de afgelopen week. Al kan dat natuurlijk ook op 
die verjaardag zijn gebeurd.  
 
Ik heb de afgelopen week regelmatig aan die verjaardag teruggedacht. Als ik eerlijk ben 
hebben we echt niet altijd die anderhalve meter afstand gehouden. Het was wel buiten en 
we hebben echt geen gekke dingen gedaan, maar helemaal zoals het volgens de 
maatregelen hoort was het zeker ook niet. Ik kan me dus wel voorstellen dat er 
besmettingen zijn overgesprongen. Ik had alleen niet gedacht dat ik dat dan zou zijn 
geweest, ondanks dat ik weet dat de vaccins niet 100% beschermen. Ik heb me toch, door 
gevaccineerd te zijn, veiliger gewaand dan ik in werkelijkheid ben denk ik. Dat is, wat de 
uitslag ook wordt, in ieder geval één ding dat ik hiervan geleerd heb!  
 
De twee vrienden die nog niet gevaccineerd waren hebben zich beide gisteren (5 dagen na 
zaterdag) laten testen en zijn beide negatief. Het voelt als haast onmogelijk dat ik, mét 
vaccinaties, dan wel besmet ben, maar je weet het toch maar nooit! Voor nu is het dus 
gewoon nog even afwachten, ik krijg de uitslag waarschijnlijk morgen, zaterdag dus. Ik zal 
maandag, voordat ik de blog instuur, nog even toevoegen wat het uiteindelijk geworden is.  
 
Mocht het corona zijn, dan moet ik in quarantaine tot in ieder geval 7 dagen na de eerste 
klachten, én totdat ik in ieder geval 24 uur klachtenvrij ben. Ik mag dan dus op z’n vroegst 
volgende week donderdag weer naar buiten. Natuurlijk blijf ik thuis als de uitslag positief is, 
maar ik hoop echt op het tegenovergestelde. Ik voel me namelijk nauwelijks ziek en dan is 
niet de deur uit kunnen wel echt vervelend vind ik.  
 
Toevoeging maandag 19-7: Op vrijdagavond, de avond na het schrijven van deze blog, 
werden mijn klachten erger. Ik kreeg veel last van mijn neus en keel (irritatie, branden, pijn) 
en ging me algeheel beroerd voelen. Die nacht werd ik om 2 uur wakker en toen was de 
uitslag binnen:  
 

 
 
Ik was ergens echt wel flabbergasted, dat dit mij overkwam. Ik heb direct midden in de nacht 
een aantal mensen geappt, waaronder de twee die ik die week gezien heb. Zaterdagochtend 
heb ik nog wat andere mensen ingelicht.  
 
De zaterdag heb ik me echt wel goed beroerd gevoeld, zo’n algeheel ziek, lam en moe 
gevoel en veel last van mijn keel en neus, ik heb die dag eigenlijk bijna alleen maar op bed 
gelegen. Toen vond ik het juist vervelend dat het warm was, want daar kon ik op dat 
moment veel slechter tegen. Naast het ziek zijn vond ik het emotioneel ook lastig om te 
accepteren. Ik had de vijand in me, zo voelde het. We hebben hier al anderhalf jaar met 
elkaar tegen gestreden en nu had ik verloren, had de vijand me toch overmeesterd. Het 
verbaasde me eerlijk gezegd dat dit zo’n grote rol speelde, dat ik er zo’n last van had.  
 
Uiteindelijk heb ik me maar anderhalve dag echt ziek gevoeld, van zaterdag op zondag heb 
ik goed geslapen en zondag voelde ik me al stukken beter. Wel nog snipverkouden, maar 
het algehele zieke gevoel was een stuk minder en daardoor was het een stuk beter te doen. 



  

Dat is dan misschien toch het effect van de vaccinatie, ik heb er een stuk minder lang last 
van gehad dan die vriend van me die pas een week voor de besmetting zijn eerste prik had 
gehad. Ik heb uiteindelijk in ieder geval helemaal geen last gehad van het feit dat ik thuis 
moest blijven, ik voelde me namelijk beroerd genoeg om helemaal de deur uit uit te wíllen. 
Dat maakte het thuisblijven ineens veel minder een probleem.  
 
Inmiddels is ook duidelijk dat niemand op die verjaardag verder besmet is geraakt, dus het 
moet echt die zondag zijn gebeurd toen ik nog bij hem ben geweest om serie te kijken. Dat 
bevestigt maar weer hoe belangrijk al die maatregelen zijn en hoe nauw dat komt! We 
hebben die dag alleen met afstand naast elkaar op de bank gezeten en toch ben ik besmet 
geraakt. Ergens is het er dus toch doorheen geglipt.  
 
Het is nu dus inmiddels maandag en de klachten zijn al voor een groot deel weg. De 
verkoudheid zit er nog, mijn neus is nog verstopt, ik moet zo nu en dan nog hoesten of 
niezen en ben er ook echt nog wel moe van, maar dat is allemaal maar een fractie van wat 
het vrijdagavond en zaterdag was. Ik moet sowieso tot en met woensdag binnenblijven en 
hopelijk zijn tegen die tijd de klachten ook echt goed weg zodat ik donderdag gewoon de 
deur weer uit kan en weer mensen kan zien. Want daar ben ik dan na anderhalve week echt 
wel weer aan toe!  
 
Blog 36 (2 augustus 2021): corona, en dan? 

 
In de vorige blog die ik schreef bleek dat ik positief getest ben op corona. Ik heb mezelf er 
die vrijdagavond/nacht en zaterdag echt beroerd van gevoeld. Ik vond het een heel gemeen 
virus. Ik had veel last van branderigheid in mijn neus en keel, echt pijnlijk bij ademen en 
slikken en ook de mate van beroerdheid was anders, voelde echt gemener, dan dat ik van 
eerder ziek zijn gewend was. Van zaterdag op zondag heb ik goed geslapen en zondag 
voelde ik me alweer een stuk beter. De dagen erna had ik wel nog de verkoudheidsklachten 
en die namen geleidelijk aan steeds meer af.  
 

 
 
Na een positieve coronatest moet je in isolatie, wat anders is dan quarantaine maar omdat ik 
alleen woon komt het voor mij praktisch op hetzelfde neer. Ik ben wel nog alerter geworden 
op hygiëne maar ik kan, omdat ik alleen woon, verder gewoon overal in huis komen en wat 
dat betreft hetzelfde blijven doen. Je moet in ieder geval minimaal 7 dagen in isolatie, én je 
moet voordat je weer naar buiten mag minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Toen ik de vorige 
blog schreef hoopte ik nog dat ik die donderdag alweer de deur uit zou kunnen. Dat bleek 
echt te optimistisch gedacht. Ik had niet veel klachten meer, maar ik had ze nog wel. Ik heb 
dus de rest van die week nog thuis gewerkt en uiteindelijk heb ik mijn plannen voor het 
weekend ook allemaal afgezegd.  
 
Daar baalde ik flink van want ik zou die vrijdag naar een voorstelling gaan die ik heel graag 
wilde zien en die die dag voor het laatst speelde, en ik zou van zaterdag op zondag een 
nachtje naar een hotel gaan met mijn beste vriendin. Maar hoe erg ik er ook van baalde, de 



  

beslissing was duidelijk en daar kon ik alleen maar achter staan. Voor zover ik kon herleiden 
had ik niemand anders besmet (de twee mensen die ik gezien heb in de week voor mijn 
positieve test hebben het gelukkig geen van beide gekregen) en ik moest er niet aan denken 
dat ik straks toch nog anderen zou besmetten omdat ik zo nodig te vroeg weer de deur uit 
had gewild. Ik bleef dus netjes binnen, in de beleving dat ik na het weekend echt wel lang 
genoeg klachtenvrij zou zijn zodat ik weer naar mijn werk zou kunnen. Dan zou ik eindelijk 
de eerste jongeren kunnen leren kennen en voor mijn gevoel écht aan de slag kunnen op 
mijn nieuwe werkplek.  
 

 
 
Je vermoedt waarschijnlijk al dat ook dat tegenviel. Op vrijdag had ik voor het eerst het idee 
dat ik helemaal klachtenvrij was, maar op zondag begon ik weer te hoesten. Ik heb toen dus 
mijn afspraken voor maandag af moeten zeggen en dat werd een dag later ook de afspraken 
van dinsdag. Ik vond dit een enorm lastige fase, misschien wel het lastigste van het hele 
corona gebeuren. De klachten werden steeds minder en waren op een gegeven moment zo 
goed als weg, waarna er tijdelijk weer wat terugkwam en ik voor mijn gevoel weer terug bij af 
was. Ik vond het enorm lastig om te zeggen wanneer ik nou echt klachtenvrij was, en dat 
veranderde dus ook steeds. Ik werd hyperalert op alles wat met verkoudheid te maken heeft; 
elk kuchje, elk beetje snot merkte ik meteen op en veroorzaakte een hele vlaag van 
onzekerheid en gedachten over of dit nou nog de corona zou zijn of niet.  
 
Wat uiteindelijk het langst heeft aangehouden is een nasale klank in mijn stem. Ik hoor 
mezelf natuurlijk niet praten als ik alleen thuis ben en daarbij denk ik dat ik er op een 
gegeven moment zelf ook aan gewend ben geraakt waardoor ik het zelf niet goed meer 
hoorde. Wel kreeg ik het elke keer terug als ik anderen sprak (mensen die even langs 
kwamen om boodschappen af te geven of mensen die ik online sprak voor mijn werk). Niet 
altijd even duidelijk, soms kreeg ik eerst een “nee”, waarna later werd gezegd “oja, nou hoor 
ik het wel inderdaad”. Op een gegeven moment ging ik zelfs hardop tegen mezelf praten om 
te checken of ik nog nasaal klonk, maar zoals gezegd was ik er denk ik aan gewend geraakt, 
ik kon het zelf in ieder geval niet goed meer horen of het nou wel of niet nog zo was.  
 
Uiteindelijk heb ik besloten om die week ook nog maar gewoon helemaal thuis te blijven, 
omdat ik gek werd van het steeds afwegen of het wel of nog niet al helemaal over was. Het 
heen en weer gepingpong van voelen dat ik klachtenvrij ben en later toch weer ervaren (of 
horen van anderen) dat dat niet helemaal zo is en daarmee ook steeds de onzekerheid of 
dingen door kunnen gaan of niet vond ik zo vervelend dat ik die maandagavond heb 
besloten om maar gewoon de 14 dagen isolatie uit te zitten. Ik had maandag en dinsdag al 
afgezegd en ik had donderdag sowieso alleen afspraken staan die ook makkelijk online 
konden. Ik zou dus gewoon tot en met donderdag binnen blijven, dan had ik de 14 dagen 
erop zitten en mocht ik sowieso weer naar buiten. Die beslissing vond ik niet leuk, maar het 
gaf me wel veel rust.  



  

 
In de vorige blog schreef ik dat ik van het thuisblijven helemaal geen last had gehad omdat 
ik me echt wel ziek had gevoeld. Dat is gaandeweg toch wel weer anders geworden. De 
eerste week had ik er, gek genoeg, ondanks dat mijn klachten minder werden en ik me beter 
voelde, ook nog helemaal geen moeite mee. Ik voelde heel duidelijk dat het belangrijk was 
om binnen te blijven om het virus niet aan anderen door te geven, het belang was dus heel 
duidelijk en dat maakte het binnenblijven vanzelfsprekend. Daardoor vond ik het veel minder 
lastig dan tijdens de quarantaine waarin ik niet zeker wist of ik het überhaupt wel had.  
 
De tweede week daarentegen kreeg ik er wel steeds meer moeite mee. Gewoon, omdat ik 
het alleen zijn en binnen zitten beu was, maar ook omdat ik de isolatie steeds lastiger vond 
worden. Ik kreeg steeds meer last van de beperking, niet even snel dit of dat kunnen doen, 
en ik voelde me vooral enorm afhankelijk van anderen als ik iets nodig had. Gelukkig heb ik 
een fijne club met mensen om me heen die boodschappen voor me wilden doen, soep 
kwamen brengen, medicijnen voor mijn kat Hamster hebben gehaald en ook zo nu en 
gewoon even langs wilden komen om op veel afstand even een praatje te maken. Maar dan 
voel je toch ineens hoe kwetsbaar je dan bent, veelal alleen, en voor alles afhankelijk van 
anderen. Dat vond ik toch psychisch echt wel lastig moet ik zeggen.  
 
Inmiddels is het donderdag, de laatste dag van de isolatie, en mag ik morgen weer de deur 
uit. Omdat ik nu in totaal 3 weken thuis heb gewerkt en daardoor veel afspraken niet door 
konden gaan heb ik maar weinig werk en vond ik het met name de afgelopen week moeilijk 
om mijn werkdagen vol te maken. Ik heb daarom morgen (vrijdag) lekker vrij genomen, 
zodat ik eindelijk zelf weer boodschappen kan doen en ook al die dingen weer in huis kan 
halen die tijdens de isolatie geen haast hadden en waar ik dus anderen niet mee wilde 
belasten. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou zeggen dat ik blij was dat ik weer zelf 
boodschappen zou kunnen doen. Maar het zelf kunnen gaan en staan waar ik wil en daarbij 
niet afhankelijk zijn van anderen is wel zo’n bevrijdend gevoel! En dan kan ik dit weekend 
eindelijk ook weer lekker wél de deur uit. Ik kan niet wachten, wat ga ik daarvan genieten! 
 
Blog 37 (16 augustus 2021): waar zijn de lente en zomer gebleven? 

 
Een paar dagen terug had ik het met vriendinnen over deze zomer. Ik heb het gevoel dat de 
zomer tussen mijn vingers door glipt zonder dat ik er grip op krijg en ik voel nu ineens het 
najaar alweer angstvallig dichtbij komen. De herfst en winter hebben altijd veel invloed op 
mijn stemming en dat begint, door de kortere dagen en lager staande zon, altijd al in 
september (ik heb daar vorig jaar een blog over geschreven). Het voelt voor mij dus extra 
belangrijk om van de zomer te genieten zoveel als kan, voordat die donkere, zware tijd er 
weer aankomt. Na de tegenvallende lente en zomer van vorig jaar door de maatregelen 
rondom corona was ik er juist dit jaar extra op gespitst om deze periode goed te beleven 
zodat ik niet wéér met het gevoel van een anticlimax de herfst in zou hoeven.  
 
Ik weet nog dat ik rond afgelopen jaarwisseling dacht dat we dit voorjaar en deze zomer wel 
zo’n beetje over het corona gedoe heen zouden zijn en weer richting normaal zouden 
kunnen. We zaten toen met oplopende besmettingen, maar door de lockdown waar we in 
gingen en het zicht op vaccinaties had ik goede hoop op verbetering. Dat bleek uiteindelijk 
heel wat langer te duren dan ik had gedacht. Nieuwe coronavarianten ontstonden en nadat 
de besmettingen in januari/februari eindelijk begonnen af te nemen kwam er nog een derde 
golf achteraan waardoor verruimingen nog een stuk langer op zich lieten wachten. Ik zag, 
net als vorig jaar, dingen als Koningsdag en Bevrijdingsdag in het water vallen en ook eet- 
en muziekfestivals hier in Den Bosch zoals bijvoorbeeld Foodtruckfestivals en Jazz in 
Duketown gingen uiteraard niet (live) door. Normaal gesproken is juist het voorjaar een 
periode van veel verschillende leuke activiteiten, waardoor ik in die periode echt al een 



  

zomergevoel krijg en dit dus veel langer kan aanhouden voordat voor mij in september 
gevoelsmatig het najaar weer begint.  
 
Naast dat de verruimingen van de maatregelen lang op zich lieten wachten hielp het weer 
ook echt niet mee. Het bleef, op een aantal uitzonderingen na, lang koud en regende veel, 
waardoor ook bijvoorbeeld barbecueën in kleine kring maar weinig mogelijk was en dit 
gevoel dus ook op die manier niet echt kon worden aangewakkerd.  
 
Ik weet nog goed de opluchting toen in de persconferentie van 18 juni werd aangekondigd 
dat vanaf 26 juni vrijwel alles weer open mocht. De lente was dan nog tegengevallen, maar 
dat zouden we in de zomer kunnen inhalen! Eindelijk weer echt de deur uit, geen limieten in 
aantal personen meer, minder mondkapjes dragen en weer meer naar het werk toe. 
Eindelijk weer LEVEN! Ik zat in diezelfde periode in de overgang van het ene naar het 
andere werk dus was ook daar druk mee, maar dat belette me niet om wel ook leuke dingen 
te doen. Niet dat ik nou wezenlijk zoveel anders deed dan daarvoor, de terrassen waren 
natuurlijk al eerder open en ik had op dat moment vooral dingen gepland staan die ook nog 
binnen de maatregelen gekund hadden, maar toch voelde het echt als een bevrijding dat we 
eindelijk weer een wat meer normale zomer in zouden gaan. Ik had wel ook festivals 
gepland staan verderop in de zomer en durfde daar, sinds de verruimingen, écht naar uit te 
kijken omdat de kans groot was dat ze ook echt door konden gaan.  
 
Dat gevoel van vrijheid en hoop bleek dus van korte duur. De besmettingen liepen ineens 
weer enorm snel op, de maatregelen werden weer aangescherpt, festivals werden alsnog 
geannuleerd en als kers op de taart raakte ik in datzelfde weekend zelf besmet met corona. 
Drie weken thuiszitten volgden, zoals in mijn eerdere blogs te lezen is.  
 
Ik realiseerde me eigenlijk pas daarna dat ik het gros van juli thuis heb gezeten. Het is 
gewoon ineens al augustus! Dat voelt echt bizar. Waar zijn de lente en zomer in 
hemelsnaam gebleven?! Ik heb op de een of andere manier de hele tijd het idee gehad dat 
de zomer nog moest beginnen en nu realiseer ik me dat het grootste deel ervan tóch nog 
zonder dat ik er erg in had, voorbij is gegaan. Ondanks dat ik me dus had voorgenomen om 
er goed bij stil te staan en er zoveel mogelijk van te genieten kijk ik nu terug en weet ik echt 
niet waar die tijd gebleven is. Er speelt daarbij ook een fenomeen mee dat ik al vaker de 
afgelopen anderhalf jaar heb opgemerkt. Doordat we niet veel konden doen en daardoor de 
dagen en weken allemaal zo op elkaar leken, voelde het tijdens die periode alsof het 
eindeloos duurde, maar voelt de tijd achteraf alsof die maar heel kort was en voorbij is 
gevlogen. Doordat alles zo op elkaar leek en er weinig nieuws gebeurde wordt zo met 
gemak een periode van maanden samengevoegd in één herinnering die dan ineens nog 
maar heel kort lijkt. Dat heb ik nu dus ook weer met de lente en zomer. Tijdens de periodes 
dat er weinig kon (in de lockdown in de lente en in de zomer toen ik met corona thuis zat) 
duurde het allemaal veel te lang, en als ik nu terugkijk denk ik serieus waar zijn al die weken 
gebleven?!  
 
Het weer speelt daar ook wel een grote rol in. Ik heb ook op dat vlak al die tijd het idee 
gehad dat het nog niet echt zomer was, en dat het daarom nog moest komen. Gek hoe dat 
toch wel echt je beleving zo beïnvloedt. Het is echt niet zo dat ik heel blij word van zo’n 
hittegolf (ook hier heb ik vorig jaar een blog over geschreven), maar dan is er in ieder geval 
geen twijfel over mogelijk dat het toch echt wel zomer is en voelt het dus ook echt zo. Op het 
moment van schrijven van deze blog is het eindelijk weer eens mooi weer, maar als ik de 
voorspellingen voor volgende week bekijk (de week dat deze blog online komt) zie ik alweer 
de nodige lagere temperaturen, bewolking en regen voorspeld staan. De voorspelling voor 
twee weken vooruit is gelukkig wel weer positief, maar dat moet ik eerst zien voordat ik het 
geloof. Die tweede week in de voorspellingen vind ik namelijk wel een gemene; elke keer als 
ik kijk zijn de voorspellingen voor de tweede week mooi, maar die voorspellingen schuiven 



  

ook steeds op waardoor het een soort fata morgana lijkt die steeds buiten bereik blijft als je 
er naartoe beweegt :P 
 
Door al het bovenstaande voel ik nu ineens een enorme haast om nog van het laatste stukje 
zomer te genieten zoveel als dat kan en eruit te halen wat er nog in zit. Ondanks de 
geannuleerde festivals en het tegenvallende weer wil ik nu al die maanden lente en zomer 
het liefst in een paar weken frotten om niet weer met zo’n tegenvallend gevoel als vorig jaar 
de herfst in te gaan. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Sterker nog, doordat ik die druk 
voel, geniet ik juist minder van wat ik doe en bereik ik dus juist het tegenovergestelde. Voor 
de komende weken wordt het dus de uitdaging om wel lekker leuke dingen te plannen, maar 
het ook gewoon te laten komen zoals het komt in plaats van teveel bezig te zijn met het 
“moeten genieten zolang het nog kan”. En duimen dat die mooie weersvoorspellingen toch 
uit gaan komen deze keer, want dat scheelt ook echt meer dan de helft!  
 

 
 
Na het schrijven van deze blog heb ik vakantie, de eerstvolgende blog komt daarom online 
op 13 september. Ik ga een paar dagen naar Zeeland en de rest van de tijd ben ik gewoon 
thuis. Ik ga proberen om de druk niet te hoog te leggen, zodat ik er toch nog even echt van 
kan genieten. Ik wens iedereen nog een aantal mooie zomerweken toe en tot over 4 weken 
weer!  
 
Blog 38 (13 september 2021): Niet zomaar “even” eten 

 
Ik zat vanmorgen bij de diëtist. Voor de tweede keer; twee weken geleden kwam ik er voor 
het eerst. Ik sukkel eigenlijk al zo’n beetje mijn hele leven met eten op allerlei verschillende 
manieren. Ik ga proberen jullie een heldere inkijk te geven in wat er allemaal meespeelt.  
 
Allereerst heb ik al zolang ik me kan herinneren af en aan meerdere buikklachten. Ik vind het 
daarom heel lastig wat ik beter wel en juist niet kan eten. Ik ben er wel eens voor naar de 
huisarts geweest. Die gaf aan dat ik een prikkelbare darm heb, dat ik overgevoelig ben voor 
bepaalde voeding en dat dat ook nog door de jaren heen kan veranderen. De remedie was 
dat ik zelf zo nu en dan via uitsluiting zou moeten ontdekken waar ik slecht op reageer en 
dat dan niet meer eten. Ik heb zo verschillende periodes gehad waarin ik bepaalde 
voedingsmiddelen helemaal vermeed; zo had ik vroeger als kind een suikervrij dieet en heb 
ik toen ik eind 20/ begin 30 was een aantal jaren glutenvrij gegeten. Beide heb ik op een 
gegeven moment gaandeweg weer opgebouwd om te kijken of ik er weer wel beter tegen 
kon. Dat ging dan in eerste instantie goed, maar uiteindelijk kreeg ik toch wel weer meer 
klachten. De vraag was dan natuurlijk of dat door hetzelfde kwam of door iets nieuws. Ik heb 
zo bijvoorbeeld ook periodes gist, lactose, eieren en tomaten vermeden omdat ik vermoedde 
dat ik daar niet tegen kon. Ik was overigens tijdens die dieetperiodes nooit klachtenvrij, maar 
merkte dan wel genoeg verschil om dat in ieder geval een tijdje vol te houden.  
 



  

Zo gaan de klachten al jaren op en af, en inmiddels is het zo dat ik er al zo aan gewend ben 
geraakt dat ik het niet eens altijd meer opmerk. Totdat het echt weer erger wordt en ik toch 
maar weer meer ga letten op wat ik eet. Er ontstaat dan een soort van trail and error 
periode, waarin ik denk te merken dat ik ergens slecht op reageer, dat dan ga vermijden, 
dan toch denk dat het iets anders is, en dat dan ga vermijden, etc. Omdat eten maar één 
van de vele dingen is op een dag lukt het me maar niet om er consequent mee bezig te zijn 
en blijft het een soort los/vast uitproberen, zonder dat het me nog is gelukt om van de 
klachten af te komen.  
 
Daarnaast heb ik ook emotioneel een nogal verstoorde relatie met eten. In mijn geval houdt 
dat in dat ik het lastig vind om overdag genoeg aandacht te besteden aan wat ik eet en dat 
ik ‘s avonds juist wel veel meer met eten bezig ben en er nogal eens in doorschiet. Zo eet ik 
dus overdag nogal eens te weinig en ‘s avonds nogal eens teveel. Dat komt denk ik omdat ik 
overdag met van alles bezig ben, dan vind ik het alleen maar lastig en vervelend, wil ik niet 
afgeleid worden en neem ik de moeite niet om (goed) te eten. ‘s Avonds kom ik tot rust en 
slaat ook regelmatig de verveling toe, waardoor ik juist wel graag afleiding en bevrediging wil 
die ik dan in eten zoek. Als ik me niet goed voel wordt dat nog veel erger, dan wordt het eten 
ook nog een vlucht en een troost.  
 
Om het eten overdag te managen heb ik inmiddels wel een aantal dingen in mijn repertoire 
die redelijk simpel zijn en dus weinig tijd kosten, waarbij de kans groter is dat ik overdag dus 
in ieder geval wel wát eet. Om goed om te gaan met mijn behoefte aan eten in de avond heb 
ik ook al van alles geprobeerd, van gezonde snacks of niks meer in huis halen tot proberen 
mijn avonden anders in te delen en de afleiding ergens anders uit te halen. Beide met 
wisselend succes. Wat ik met name merk als ik niks of alleen wat gezonds in huis heb, is dat 
ik dan alsnog op zoek ga naar (meer) eten om te snaaien en dat ik dan dus maar de minder 
lekkere dingen ga eten, waar ik dan vaak juist nog meer van eet omdat het me een minder 
bevredigend gevoel geeft.  
 

 
 
Mede door die verstoorde relatie met eten ken ik ook een geschiedenis van meerdere keren 
nogal wat aankomen en vervolgens weer proberen af te vallen. Mijn gewicht en hoe mijn 
lichaam eruit ziet is door mijn hele leven heen een groot thema geweest dat ik me altijd erg 
heb aangetrokken en wat dus ook af en aan een grote rol speelt in wat ik in huis haal en wat 
ik daadwerkelijk in mijn mond stop. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een doorlopende 
strijd is tussen het emotie-eten en het willen afvallen. Met name in periodes dat ik 
emotioneel niet lekker in mijn vel zit wint het emotie-eten, waardoor ik ook lichamelijk steeds 
minder goed in mijn vel kom te zitten en op een gegeven moment de wens om af te vallen 
het weer gaat overnemen. Ik word dan weer kritischer op wat ik in huis haal, probeer 
gezondere keuzes te maken en ga op zoek naar meer caloriearme snacks voor in de 
avond.  
 
Het vierde, en voor mij ook het lastigste aspect is dat ik de organisatie rondom eten enorm 
ingewikkeld vindt. Het proces van bedenken, plannen, boodschappen doen, de juiste dingen 



  

in huis halen, kiezen wat te eten en het eten daadwerkelijk bereiden kost me enorm veel 
kruim. Ik vind het lastig om uit te leggen wat het nou precies is dat het zo ingewikkeld maakt. 
Ik denk dat het te maken heeft met de veelheid aan keuzes en afwegingen die er dan ineens 
door mijn hoofd gaan. Ten eerste doordat ik dus wil opletten met waar mijn lichaam slecht 
op reageert, ten tweede omdat ik op mijn gewicht wil letten en ten derde omdat het ook nog 
het liefst zo min mogelijk moeite moet kosten. Het is namelijk niet alleen het keuzeproces, 
ook het uitvoeren, dus het koken zelf, is al snel teveel. Het is een taak waarbij ik met veel 
verschillende elementen rekening moet houden en in een korte tijd veel moet plannen en 
schakelen. Begrijp me niet verkeerd, ik kán het wel, maar het kost me veel ruimte in mijn 
hoofd en veel energie en vaak heb ik dat gewoon niet (meer) als ik met andere dingen bezig 
ben of moe van mijn werk thuiskom.  
 
Ik kan mezelf er soms echt een sukkel om vinden dat ik met gemak een studiedag uit mijn 
mouw schud maar dat ik met die ogenschijnlijk simpele dingen, die de meeste mensen er 
gewoon even bij doen, juist zoveel moeite heb. Voor mij is het niet “even” langs de 
supermarkt, “even” bedenken wat ik ga eten, “even” een lunch voorbereiden of “even” een 
simpele maaltijd koken. Al die dingen voelen als enorme opgaven waar ik al snel door 
overvraagd word, waarna mijn hersenen vastlopen in een soort van kortsluiting. Dan weet ik 
het helemaal niet meer en pak ik maar weer een kant en klaar pakje noodles uit de la waar 
ik alleen maar heet water op hoef te gieten.  
 
De afgelopen anderhalf jaar, sinds we te maken hebben met corona, zijn de buikklachten, 
het emotie-eten en de wens om af te vallen alle drie tegelijk weer steeds meer op gaan 
spelen. Ik kon daardoor steeds minder goed keuzes maken en liep daardoor ook steeds 
meer vast in het organisatorische stuk. Want wat kan ik het beste eten als ik rekening wil 
houden met hoe mijn lichaam reageert, als ik af wil vallen en als ik er ook nog bevrediging 
uit wil halen omdat ik emotioneel niet lekker in mijn vel zit? En als het ook nog eens niet 
teveel moeite mag kosten omdat ik er anders niet eens aan begin? Het gevolg was een 
soort van pingpongproces van het ene naar het andere. Zo had ik op een gegeven moment 
snoeptomaatjes ontdekt als gezond en makkelijk snackvoer voor ‘s avonds. Totdat ik twee 
dagen achter elkaar buikklachten kreeg na het eten daarvan, ik angstig werd dat het 
daaraan lag en die tomaatjes dus maar weer liet staan. Ook had ik op een gegeven moment 
het idee dat ik weer slecht op gluten reageerde, dus bleef het brood vanaf dat moment in de 
vriezer en ging ik over op rijstwafels.  
 
Dingen die ik las, hoorde of bedacht ging ik meteen veranderen en hoe harder ik mijn best 
deed om er grip op te krijgen, hoe meer ik de grip voor mijn gevoel juist kwijtraakte. Ik werd 
er moedeloos van, ondanks al mijn pogingen bleef ik buikklachten houden en werden die 
soms juist erger, en ook kwam ik juist aan in plaats van dat ik afviel. Doordat ik zoveel aan 
het experimenteren en veranderen was geweest was ik de draad op een gegeven moment 
echt helemaal kwijt. Wat kan ik het beste eten? En wat juist beter niet? Eet ik wel divers 
genoeg? Maak ik de goede keuzes? Heb ik blinde vlekken? Eet ik teveel? Of eet ik 
misschien juist wel te weinig? Ik zat helemaal vast, kon niet meer uitzoomen en wist het 
gewoon echt niet meer.  
 
Op dat moment ben ik naar een diëtist gaan zoeken. Ik realiseerde me dat ik het niet meer 
alleen kon, dat ik iemand nodig heb die met me meekijkt, die er verstand van heeft en die 
me kan helpen met de vragen die steeds maar door mijn hoofd duizelen. Dat vond ik 
overigens nog best wel een dingetje hoor. Het is niet zo dat ik op dat moment een diëtist heb 
opgebeld om een afspraak te maken. Eerst ben ik eindeloos de verschillende praktijken hier 
in de buurt aan het bestuderen geweest. Met wat voor klachten kan je bij een diëtist terecht? 
Wat voor mensen werken er? Hoe zien ze eruit? Hoe voel ik me erbij? Ik vond het echt 
nogal een stap om te zetten. Enerzijds omdat ik het heel spannend vond om er iemand bij te 
betrekken, en om me op dit vlak zo bloot te geven. Dus het moest wel iemand zijn waarbij ik 



  

me op mijn gemak zou kunnen voelen. En anderzijds omdat ik, met al het bovenstaande, het 
idee had dat ik een hopeloos complex geval was en betwijfelde of ze me wel zouden kunnen 
helpen. Ik lette daarom ook op de specialisaties en hoeveelheid ervaring.  
 
Uiteindelijk, daar zijn een paar weken overheen gegaan maar de last was groot genoeg, heb 
ik er een uitgekozen en een afspraak gemaakt. En wat is me dat goed bevallen! Het eerste 
gesprek was dus twee weken geleden en was enorm fijn. Ik heb alles kunnen vertellen en 
voelde me enorm serieus genomen. Ze was geïnteresseerd, vroeg door en wilde goed 
begrijpen hoe dingen voor mij werken en hoe ze me daarbij op een goede manier kan 
ondersteunen. De volgorde is geworden om eerst uit te zoeken waar ik slecht op reageer en 
om van daaruit toe te werken naar een eetpatroon dat gezond en vooral behapbaar voor me 
is, en waarmee ik ook op een goede manier af kan vallen. Ze gaf ook aan dat ze bij mij de 
last weg wil nemen die ik heb bij het organisatorische stuk, dus bij het maken van de keuzes 
en het uitwerken daarvan. Wat voelde dat als een opluchting! Sindsdien denk ik steeds “dit 
had ik veel eerder moeten doen”, maar eerlijk gezegd heb ik eerder gewoon niet bij deze 
optie stilgestaan.  
 
Na twee weken bijgehouden te hebben wat ik heb gegeten ben ik vandaag dus 
teruggegaan. Ze kon er hier en daar wel wat informatie uithalen, maar omdat ik op zoveel 
verschillende momenten verschillende klachten heb heeft ze geadviseerd om het FODMAP 
dieet te gaan doen. Dat is een dieet waarin je tijdelijk allerlei voedingsmiddelen schrapt waar 
je mogelijkerwijs op kan reageren. Als je dan merkt dat de klachten afnemen kan je na een 
aantal weken stapsgewijs weer dingen gaan opbouwen. Je kunt op die manier makkelijk 
achterhalen waarop je slecht reageert en wat je dus beter kan mijden. Omdat er best veel 
dingen zijn die je niet mag eten kan het best een ingrijpend dieet zijn, maar ik ben wel echt 
gemotiveerd om er nou eindelijk eens goed achter te komen dus ik wil het wel graag doen.  
 
Wat we hier echter direct al weer tegenkwamen is het organisatorische stuk dat ik dus juist 
zo lastig vind. Ik eet nu vaak ‘s avonds kant en klare maaltijden uit de vriezer, maar die 
kunnen dan allemaal niet meer omdat die vrijwel allemaal elementen bevatten die je dan dus 
juist niet mag (zoals knoflook, uien(poeder) of melk). Op het moment dat ze dat zei schoot ik 
meteen in de paniek. Het idee van losse spullen in huis halen, eten voorbereiden en zelf 
koken overweldigde me direct. Gelukkig wil ze hierin echt met me meedenken, maar toch 
blijft het lastig. Ze opperde op een gegeven moment om een grote pan pastasaus te maken 
en in te vriezen, dan hoef ik alleen nog maar op de avond zelf de pasta te koken. En alleen 
dat al, water opzetten en pasta koken, is me eigenlijk teveel. Het gaat ook niet alleen over 
het koken van pasta, het gaat om het halen van alle spullen, het maken van de pastasaus, 
het op tijd ontdooien daarvan, het koken van de juiste hoeveelheid pasta en de extra afwas.  
 
Ik kan echt heel goed snappen dat mensen dit niet begrijpen, want waar hebben we het nou 
eigenlijk over?! Om eerlijk te zijn, ik snap er zelf ook geen snars van. Maar dat neemt het 
niet weg, ik krijg het in mijn brein niet geregeld, mijn systeem loopt vast en het lukt me niet 
om dat rationeel te omzeilen want dan had ik het allang gedaan. Door de jaren heen heb ik 
daarom leren accepteren dat dit nu eenmaal zo is en dat ik het beter serieus kan nemen. De 
valkuil is namelijk om, vanuit enthousiasme dat ik het wel graag wil, deze signalen te 
negeren en te snel aan de gang te gaan, waarna ik als het puntje bij het paaltje komt toch 
vastloop, de boel mislukt en ik er weer een negatieve ervaring bij heb. Wat wel werkt is 
mezelf de tijd geven om aan het idee te wennen en de stappen in mijn systeem te 
integreren. Want het zijn allemaal veranderingen die ik moet verwerken, in mijn 
boodschappenlijstje, in mijn dagritme en in de huishoudelijke taken die ermee te maken 
hebben.  
 
Ik heb haar daarom gevraagd om een tussenstap. Ik heb een lijst meegekregen met wat ik 
tijdens het dieet wel en niet mag eten en ik ga volgende week weer naar haar terug. Ik ga 



  

het de komende week op me in laten werken en het er met vrienden en vriendinnen over 
hebben; om aan het idee te wennen, te sparren, ideeën te bedenken en te onderzoeken hoe 
zij me hierin kunnen steunen. Het is vooral belangrijk om goed bij mezelf na te gaan wat 
haalbaar voor me is en wat niet. Op een vrije dag lukt het me waarschijnlijk beter om wat tijd 
aan het eten te besteden dan wanneer ik gewerkt heb. Als ik gewerkt heb moet er gewoon 
wat makkelijks klaarstaan. Daar moet ik me dus op voorbereiden, zodat ik niet op dat 
moment zelf vastloop. Gelukkig heb ik een fijne club vrienden om me heen die graag met me 
meedenken en me met dit soort dingen helpen. Want ik ga dit hoe dan ook wel doen!  
 
Naast het organisatorische stuk vind ik het ook nog best spannend dat ik dan nogal beperkt 
ga worden in mijn avondsnacks. Ga ik het enorm saai vinden, of ga ik mezelf dan 
tegenkomen omdat ik minder afleiding in eten vind? Of gaat het me misschien wel alles 
meevallen? Misschien gaat daar mijn volgende blog wel over! Ik ben in ieder geval echt rete 
benieuwd of ik verschil ga merken in klachten. Wat dat betreft kan ik niet wachten!  
 
Blog 39 (27 september 2021): Intense weken (werk, diëten en onverwachte 
ongelukkigheden) 

 
De afgelopen twee weken zijn ontzettend intens geweest. Eigenlijk is het (zoals altijd) een 
samenloop van verschillende dingen waar ik mee bezig ben, aangevuld met allerlei 
onverwachte dingen waar ik dan eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan.  
 
Ik ben nu, als je de periode in zijn geheel bekijkt, bijna 3 maanden bij jeugd en 
jongvolwassenen aan de slag. Daar heeft echter eerst corona tussen gezeten en daarna 
mijn vakantie, waardoor ik effectief nog maar 6 weken, dus de helft, in Arnhem op de 
locaties heb kunnen werken. Het gaat dan om 3 teams met in totaal 4 verschillende 
woonlocaties waar ik mijn aandacht over moet verdelen. Ik ben dus nu op alle plekken nog 
maar een paar keer geweest en zit dus echt nog in de kennismakingsfase, die fase van de 
start van nieuw werk die extra energie kost. Voor een deel is het inherent aan deze functie 
dat deze fase langer duurt en dus ook langer meer energie vraagt (het zou anders zijn als je 
elke dag op dezelfde locatie komt, dan leer je alles en iedereen veel sneller kennen en gaat 
de gewenning veel sneller). Daarnaast is het voor een deel ook pech (corona, waardoor ik 3 
weken niet de deur uit kon precies aan het begin van mijn nieuwe functie). Bovenop dit alles 
is mijn werkritme ook nogal veranderd, ik werk nu structureel 2 avonden en op zaterdag, dat 
is ook echt nog wel wennen en kost dus extra energie.  
 
Bovenop dit alles schreef ik in de vorige blog over mijn bezoek aan de diëtist en het mogelijk 
gaan volgen van het FODMAP dieet. Zoals ik in mijn vorige blog al schreef leverde dat nogal 
wat stress op en dat liep in het begin van de week daarna op naar paniek. Ik zat vast tussen 
“ik wil het heel graag” en “ik heb geen idee hoe dan”. Het idee van het volgen van dat dieet 
en alles wat daarbij zou komen kijken, wat ik allemaal zou moeten veranderen en wat ik 
allemaal zelf zou moeten gaan klaarmaken, was zo groot dat het boven me uit steeg en ik er 
dus volledig van in paniek raakte. Ik voel dat dan in enorm wringen in mijn lijf, in de vorm van 
een enorme onrust en strak staan van de spanning en een heel akelig “unheimisch” gevoel 
in mijn bovenbuik en borst. Mijn ademhaling wordt hoger en korter, mijn hart klopt voelbaar, 
mijn gedachten duizelen en het voelt alsof mijn hele systeem stagneert, alsof alles ineens 
stroperig en in slow motion gaat en ik nergens vat meer op krijg.  
 
Ik weet inmiddels dat het op zulke momenten helpt om te puzzelen. De paniek gaat er niet 
van weg, maar doordat ik mijn aandacht richt op iets dat ik leuk vind en waar ik goed in ben, 
leidt het me er wel een stukje van af en krijg ik het gevoel dat ik weer iets van grip ervaar. 
De paniek gaat daardoor wat meer naar de achtergrond en ik krijg voor mijn gevoel even 
rust van die intense topsport waar ik niet zelf voor gekozen heb.  
 



  

 
 
Op zulke momenten kan ik wel blíjven puzzelen, om maar tijd te rekken en hetgeen waar ik 
de paniek van krijg maar niet aan te hoeven gaan. Dat had ik bijvoorbeeld vorige week 
woensdagmiddag, mijn vrije dag, toen ik aan het puzzelen was en ‘s avonds naar mijn beste 
vriendin Ellen zou gaan. Ik kon mezelf maar met moeite van de puzzel lostrekken, maar wist 
ook dat naar Ellen gaan eigenlijk altíjd helpt, dus dat ik dat maar beter wel kon doen.  
 
En dat bleek ook. Ellen kent mijn buien, weet hoe ik erbij kan zitten en weet er ook mee om 
te gaan als ik zo binnenkom (ze kan me dan het beste even laten landen, zelf beginnen met 
praten zodat ik de tijd krijg om te ontdooien en me te openen in het contact waarna ik dan op 
een gegeven moment kan delen wat me dwars zit). Dat is toen we elkaar nog maar net 
kenden wel eens lastig geweest, maar met elkaar hebben we gaandeweg ontdekt wat werkt. 
Dat is enerzijds voor haar fijn, omdat ze weet wat ze kan doen als ik er zo bij zit, en 
anderzijds voor mij ook, omdat ik mezelf en wat ik nodig heb op zulke momenten daardoor 
ook beter heb leren kennen.  
 
Ellen had die woensdag ook niet haar beste dag dus eerst hebben we het simpelweg samen 
zwaar zitten hebben. Dat alleen is al fijn, dat er ruimte voor is, dat het er gewoon mag zijn en 
dat we daarin ook nog eens kunnen delen. Gaandeweg merken we dan allebei dat de boel 
bijtrekt en het gevoel lichter wordt, waardoor er ruimte ontstaat om er op een andere manier 
naar te kijken. Ellen heeft me toen echt enorm geholpen met orde scheppen in de chaos in 
mijn hoofd door concreet uit te werken wat ik nodig had om dit dieet te kunnen volgen en 
hoe we dat konden organiseren. Ik had een hele lijst van de diëtist meegekregen met welke 
producten fodmap rijk en fodmap arm zijn en ik had mezelf de avond voordat ik naar Ellen 
ging al zover gekregen om op internet te struinen naar kant en klare producten en 
makkelijke recepten die binnen het dieet vallen.  
 

 
 



  

Met die dingen als basis zijn we aan de slag gegaan, met uiteindelijk als resultaat:  
- één kant en klare maaltijd gevonden en besteld; 
- drie recepten uitgekozen en alle boodschappen daarvoor besteld;  
- de woensdag daarop gepland om alles samen te gaan koken; 
- een overzicht met vragen die ik nog aan de diëtist moest stellen.  
 
Ik kan niet goed in woorden omschrijven hoe waardevol dit voor me was. Ellen nam het 
voortouw, begon concrete dingen uit te schrijven, boodschappen in haar online mandje toe 
te voegen, vragen te noemen die ik nog aan de diëtist kan stellen en ideeën voor 
snackjes/hapjes op te schrijven. Waar het in het begin nog een warboel was waar ik in 
verdwaalde werd het gaandeweg helderder, concreter en behapbaarder, en hadden we aan 
het einde van de avond dus een concreet plan. De grootste horde, het avondeten, was 
daarmee genomen en voelde ineens behapbaar omdat we het samen gingen doen. Ik ging 
voor mijn gevoel kilo’s lichter naar huis en voelde me de dagen daarna een stuk beter.  
 
Nadat ik vrijdags bij de diëtist was geweest had ik weer wat meer helder en stond me nog 
één groot ding te doen: mijn boodschappen bestellen, met alle veranderde producten. Dat 
voelde ook echt als een enorme klus omdat ik niet mijn standaard lijstje kon volgen maar 
veel nieuwe producten nodig had, omdat niet alles bij de Jumbo te bestellen zou zijn en 
omdat het ook nog eens allemaal een stuk duurder uit zou vallen omdat ik veel nieuw moest 
halen en veel specifieke dingen (bijvoorbeeld glutenvrij) die een stuk duurder zijn.  
 
De eerste dagen van deze week ben ik daar dus nog aardig gespannen door geweest; eerst 
op maandag bij het bestellen van de boodschappen en daarna op woensdag, toen ik nog 
langs andere winkels moest, mijn bestelde boodschappen moest ophalen en alle nieuwe 
dingen thuis in mijn kasten moest ruimen (en tevens ook ergens heen moest met alle oude 
spullen die ik niet meer zou eten).  
 
Die woensdagavond ben ik dus weer naar Ellen gegaan en hebben we de drie recepten 
gekookt. Ook had zij de kant en klare nasi besteld (die hadden ze alleen waar zij altijd 
bestelt), wat in totaal resulteerde in 11 avondmaaltijden en een enorme frittata die ik klein 
heb gesneden voor tussendoortjes.  
 

 
 
En toen was ik, met mijn kasten vol met de juiste spullen en mijn vriezer vol met maaltijden, 
klaar om met het dieet te beginnen! Ik schrijf deze blog op vrijdag en ben nu de tweede dag 
bezig. Het doen van het dieet is nu lang niet zo intensief meer, omdat ik het zo goed heb 
voorbereid. Ik weet nu wat ik kan eten en hoef daar dus niet meer op het moment zelf over 
na te denken. Ik ga dit dieet nu voor twee weken doen en ga dan terug naar de diëtist, 
hopelijk met goed nieuws dat mijn klachten zijn afgenomen. Dan ga ik met haar kijken 
wanneer ik weer op kan gaan bouwen en in welke volgorde.  
 
Zoals ik in het begin van de blog al noemde waren er ook nog onverwachte dingen die er 
deze twee weken tussendoor kwamen. Van die dingen die ik normaal gesproken al lastig 
vindt, en die ik er nu, met dit alles, eigenlijk al helemaal niet bij kon hebben. Zo had ik 
maandag een lekke fietsband, werd dinsdag mijn nieuwe fiets voor in Arnhem bezorgd die 
maar 3 in plaats van 7 versnellingen bleek te hebben en zat ik financieel nogal in de stress 



  

door een aantal onverwachte belangrijke uitgaven, de duurdere boodschappen en daar nog 
een bekeuring (6 km/u te hard op de snelweg, hoe frustrerend is dat) bovenop. Dit zijn 
precies van die dingen waar ik normaal gesproken al volledig van in de stress kan schieten, 
laat staan als ik door allerlei andere dingen al ernstig overvraagd word.  
 
En toch kijk ik nu terug en heb ik ermee gedeald. Fijn was het niet, maar het is me gelukt en 
ik sta nog overeind. Dat herinnert me eraan dat ik best wel vertrouwen mag hebben in 
mezelf, mijn creativiteit en mijn veerkracht. Soms voelt het alsof die veerkracht helemaal op 
is, of in ieder geval ver te zoeken is. Maar als ik dan toch met dit soort dingen weet om te 
gaan en weet te handelen als het nodig is, dan blijkt die veerkracht er echt wel te zijn. Ik 
bedenk me nu ik dit typ ook dat veerkracht niet hoeft te voelen alsof alles maar makkelijk 
gaat. Juist als het moeilijk is, als het meebewegen nauwelijks gaat maar je het toch doet, 
dan is dat misschien zelfs wel het toppunt van veerkracht!  
 

 
 
Vertrouwen dus, en dat is precies het woord dat ik een tijdje geleden boven mijn bed op het 
plafond heb gehangen, zodat het eerste is wat ik elke dag zie als ik wakker word. 
Vertrouwen in mezelf, in mijn proces, in dat het wel goed komt, ook als het even heel pittig 
is. En dan nu vertrouwen in het volhouden van het dieet en hopen dat het me wat concreets 
oplevert waar ik mee verder kan!  
 
Blog 40 (11 oktober 2021): De Snollebollekes in Gelredome 

 
Op d’n elfde van d’n elfde vorig jaar zat ik met twee vrienden thuis op de bank naar de online 
officiële opening van het Carnavalsseizoen te kijken. De lockdown, die uiteindelijk tot in het 
voorjaar zou gaan duren, was toen nog niet zo lang daarvoor ingegaan en dat we niet de 
deur uit mochten om dit buiten op straat te vieren viel ons zwaar. We hebben toen, op die 
avond, met z’n drieën kaartjes besteld voor de Snollebollekes in Gelredome, op 9 oktober 
2021. Wat voelde dat nog ver weg! Dan zou de boel er vast anders uitzien en zouden we 
LOS kunnen, van links naar rechts, zakken, springen en meer van dat soort gekkigheid.  
 
Ik moet er wel even bij vertellen dat de Snollebollekes echt een guilty pleasure van me is. 
Als ik de teksten hoor dan schaam ik me soms diep, maar ik word echt zo enorm blij van de 
liedjes en van Rob Kemps die al rondspringend en gekke bekken trekkend het publiek 
entertaint dat ik het tegelijkertijd ook niet kan weerstaan. Nu is het bijna 9 oktober 2021 
(deze blog wordt in de week erna geplaatst) en is het dan eindelijk zover!  
 



  

 
 
Terwijl ik dit zit te typen gaat er van alles door me heen, want wat een ding is het geworden! 
Ik heb het afgelopen jaar zoveel dingen voor mijn neus in rook op zien gaan, waaronder het 
538 Oranjefeest waar we kaartjes voor hadden en verschillende festivals in de zomer, dat ik 
het echt nog steeds moeilijk vind om te geloven dat ik over twee dagen daadwerkelijk in een 
vol Gelredome sta te springen. Ergens is er nog steeds een stukje dat denkt: let maar op, 
ook dit gaat niet door! Ik heb net de besmettingscijfers gecheckt en die zijn vandaag ineens 
een stuk hoger dan de afgelopen tijd. Zie je wel, gaat het dan meteen. Zal je zien dat er 
morgen een persconferentie wordt ingelast en overal per direct weer een streep door gaat. 
Ik krijg mezelf er maar niet van overtuigd dat het over TWEE dagen is en dat het zo’n vaart 
nu niet meer zal lopen. Het afgelopen jaar ben ik daar echt al te vaak in teleurgesteld. Ik heb 
wat dat betreft denk ik pas rust als ik we er daadwerkelijk binnen staan en het feest van start 
is.  
 

 
 
Buiten dat heeft het nog wel wat andere voeten in de aarde merk ik. Want ik merk dat ik echt 
nog moet wennen aan het “post-corona leven”. Nu er weer steeds meer kan, wat enorm leuk 
is, merk ik dat het ook allemaal veel meer energie kost dan vóór corona, omdat ik het 
gewoonweg niet meer gewend ben. Door het vele thuiszitten en beperkt worden in wat we 
konden doen tijdens corona is mijn belastbaarheid omlaag aangepast naar wat toen de 
standaard was. Daardoor zijn nou al die dingen, met al die extra planning, voorbereiding, 
prikkels, tijd en energie ineens een veel grotere opgave dan dat ik gewend ben op dit 
moment. Ik ben ervan overtuigd dat die belastbaarheid ook weer opbouwt, dat ik er 
gaandeweg weer meer aan wen en dat het dan ook allemaal weer meer vanzelf gaat, maar 
zover is het nu nog niet. Daarbij waren de afgelopen weken, zoals ik in mijn vorige blog 
schreef, al enorm intens waardoor ik nou niet bepaald nog ergens een potje over heb waar 
ik uit kan putten. Als ik dan denk aan een hele avond harde muziek, prikkels en VEUL 
springen, dan weet ik werkelijk niet waar ik het vandaan moet halen. Hoe hou ik dat in 
hemelsnaam vol?!  
 
En de volgende vragen die zich ook direct aandringen zijn: wat moet ik allemaal 
meenemen?! En wat moet ik AAN?!  Dit waren dingen die voorheen redelijk vanzelf gingen. 
Ik had altijd wel meerdere keren per jaar dit soort uitjes (waaronder Carnaval, 
Bevrijdingsdag, Koningsdag, foodtruckfestivals, en hier en daar nog een feestje oid) 
waardoor ik redelijk in mijn systeem had hoe ik me moest kleden (qua weer, beweeglijkheid 
en er leuk uitzien), wat ik mee moest nemen en waar ik dat gedurende de dag ging laten. Nu 



  

zit ik om te beginnen qua gewicht een stuk minder lekker in mijn vel waardoor ik nogal wat 
kleren op dit moment niet geschikt vind en daarnaast is het inmiddels al zo lang geleden dat 
ik naar iets dergelijks toe ben geweest dat ik echt heel ver moet graven naar het antwoord 
op deze vragen.  
 
En dan, terwijl ik deze blog aan het schrijven ben, realiseer ik me ineens dat ik het mezelf 
weer enorm moeilijk aan het maken ben. Zoveel heb ik niet nodig tijdens zo’n feestje, en als 
ik iets vergeten ben is dat waarschijnlijk ook niet het ergste dat kan gebeuren. En wat ik aan 
moet? Gewoon, kleren! Zolang het maar lekker zit en ik me er oké in voel is het prima, het 
hoeft niet perfect. En zo werkt het natuurlijk ook met mijn belastbaarheid. Ik kan aan wat ik 
aankan, en tot op die hoogte kan ik er het beste gewoon van genieten! Ik zal met vrij veel 
zekerheid overprikkeld en uitgeput raken, en dat maakt niet uit! Laat het dan ook maar 
gebeuren, wat ik aan plezier meepik heb ik binnen en dat pakt niemand me meer af. Nu ik 
dit zit te typen denk ik “wat is het toch eigenlijk simpel”... En dat is het dus ook! Ik maak het 
mezelf alleen soms zo onnodig moeilijk. Waar het schrijven van deze blog al niet goed voor 
is!  
 

 
 
Ik ga het dus gewoon laten gebeuren. Dan is het misschien niet “non stop vol d’r op”, maar 
voorkom ik in ieder geval wel dat ik de boel bij voorbaat al saboteer omdat het allemaal 
perfect moet zijn en het dan uiteindelijk hoe dan ook tegenvalt. En als al die moeilijkheid 
wegzakt komt er ineens weer meer ruimte voor het plezier, want echt, ik heb hier ZOVEEL 
ZIN in! Het kijken van dit filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=G--OWoYAWGA) geeft 
me direct een pré party kriebel, ik ga er gewoon lekker van genieten! Tis jammer van de 
zolder maar dat dak dat gaat eraf; we gaan volkomen total loss nondeju!!! 
 
Update na het concert: HET.WAS.GEWELDIG! 
 
Ik had alleen de noodzakelijke dingen bij me (telefoon, pasjes, oordopjes, medicijnen, vape), 
wat ik aan had was prima en ook het volhouden viel alles mee. In de pendelbus vanaf het 
station naar Gelredome was het enorm druk en had iemand een box mee, waardoor al vrij 
snel de hele bus van links naar rechts ging. Ik voelde me instant overprikkeld, maar genoot 
er tegelijkertijd ook enorm van. We waren er een paar uur eerder want er zouden vooraf al 
dj’s zijn. In het begin maakte ik me nog wel druk of ik het qua energie wel vol zou houden, 
maar wat bleek is dat toen het feest eenmaal losbarstte, het eigenlijk gewoon vanzelf ging. 
Ik heb me een partij gesprongen en gezongen en ik had me toch SPIERPIJN de dag erna! 
Het was een enorm rare gewaarwording dat we met zoveel mensen in een vol Gelredome 
stonden te springen na zo’n lange tijd, maar wat went het toch ook weer snel en wat had ik 
dat gemist! Het was een heerlijk feest en ik heb er enorm van genoten!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G--OWoYAWGA


  

 
 
Het is momenteel erg druk (combi van nieuwe baan bij jeugd en jongvolwassenen en alle 
workshops, cursussen en studiedagen die wegens de versoepelingen weer gestart zijn). Erg 
leuk allemaal, maar ik moet daarom ook keuzes maken in wat ik wel, en vooral ook niet kan 
doen. Mijn volgende blog komt daarom over een maand, in de week van 8 november, 
online.  
 

08-11-2021, Corona blog 41: Persconferentie 
 
In mijn vorige blog schreef ik al over het leven dat weer steeds meer opstart na de corona 
beperkende maatregelen. Ik schreef toen met name over het weer opbouwen van mijn 
belastbaarheid zodat ik weer wen aan dat alles qua planning, voorbereiding, prikkels, tijd en 
energie. De afgelopen weken hebben echt in dat teken gestaan en waren dus nogal pittig. 
Het lastige vond ik dat ik nu bewust mijn grenzen wil oprekken, dus dat ik niet direct naar de 
signalen heb geluisterd dat ik over mijn grenzen heen ging, omdat ik die dus juist wilde 
oprekken.  
 
Om wel overeind te blijven heb ik een nieuw fenomeen in het leven geroepen: 
pyjamaweekenden (of dagen of avonden). Weekenden waarop ik niet de deur uit ga en 
mezelf bezighoud met puzzelen en series kijken, onder het genot van lekkere hapjes en af 
en toe een wijntje. Weekenden waarin ik echt helemaal niks hoef. Bezoek mag, maar dan 
houd ik mooi mijn pyjamabroek aan. Dit is ook direct een nieuwe tool geworden in mijn 
WRAP (Welness Recovery Action Plan, ik schreef in blog 12 hierover). Ik had er al wel in 
staan dat ik, als ik teveel overvraagd wordt, afspraken moet afzeggen en niks-tijd moet 
inbouwen, maar blijkbaar was dat niet concreet genoeg. Door het zo concreet uit te werken 
en een naam te geven heb ik nu een hele handige tool erbij die ik redelijk makkelijk kan 
inzetten, wat ik de afgelopen weken ook al een aantal keer heb gedaan. Het helpt enorm dat 
het zo concreet is en dat maakt dat ik het dus makkelijk toepasbaar en daardoor 
laagdrempelig vind. Als ik voel dat ik een pyjamaweekend nodig heb, dan moet ik dus alles 
wat ik heb staan afzeggen, of mensen vragen om bij mij langs te komen in plaats van dat ik 
naar hen toe ga. En op de een of andere manier mag ik dan ook thuis écht alles laten liggen, 
omdat het niks doen een doel heeft en dus daardoor gerechtvaardigd is. Wat heerlijk veel 
rust geeft dat! En het betekent dus ook dat ik niet direct op het gebied van werk stappen 
terug hoef te doen of me ziek hoef te melden, wat ook wel een eye opener voor me is. Door 
dit te doen kan ik mezelf blijven uitdagen werkvlak en zo toch werken aan het weer 
vergroten van mijn belastbaarheid, en krijg ik toch tussendoor voldoende rust.  
 
En toen was daar dinsdag die persconferentie waarin werd aangekondigd dat we weer voor 
de helft thuis moeten gaan werken. AAAARCH!! Ik was net goed aan het wennen aan elke 
werkdag de deur uit, reistijd, afspraken, prikkels, etc. En nou moeten waarschijnlijk ineens 



  

vergaderingen weer online en zit ik dus weer meer thuis terwijl ik juist zo goed op weg ben! 
Want begrijp me niet verkeerd, het is veel en ik zit qua overvraging op het randje, maar het 
is ook allemaal zo leuk om te doen! Ik kom weer steeds meer in mijn element, in mijn werk 
met cliënten (wat ik wel kan blijven doen natuurlijk) en in mijn werk met collega’s omdat ik 
die nu ook vaker live zie en mijn coachende functie echt zoveel beter te doen is live dan 
online. Ik merk ook dat mijn stemming dit najaar een stuk minder slecht is, voor een groot 
deel doordat ik dus blij word van wat ik doe en ook doordat ik een blauw licht bril heb 
aangeschaft. Ik had eerder een lampje (ik schreef daar vorig jaar in blog 13 over) maar 
vergat dat de helft van de tijd en dat is een stuk onhandiger tijdens mijn ochtendrituelen in 
de badkamer en keuken, waardoor het waarschijnlijk toch ook echt minder goed werkte. 
Deze bril is echt ideaal! Tegenwoordig doe ik dus eerst make up op zodat de bril op kan en 
ga ik daarna pas aankleden en tanden poetsen. Alles wat dan volgt kan gewoon met bril op 
en dat gaat echt prima!  
 

 
 
Maargoed, ik baal dus even flink van die aangescherpte maatregelen, omdat het gewoon 
enorm balen is en ook omdat ik nou wéér moet wennen aan dat het wéér anders moet. Ik 
was net aan het wennen! En nou moet ik weer ineens verplicht toch weer op de rem. Dat 
kost me telkens zoveel energie, ik word er echt even helemaal niet goed van. Tis niet dat ik 
het niet begrijp hoor, het is nodig. Maar BOEHOE! Ik vind het vooralsnog vooral gewoon 
echt heel stom. Ik heb de neiging om er bewust van weg te kijken en net te doen alsof het er 
niet is, maar daar schiet ik natuurlijk uiteindelijk ook niks mee op, ik zal er toch in mee 
moeten. En ik kan ook genoeg verzachtende dingen bedenken, maar daar zit ik nu helemaal 
niet op te wachten. Ik voel me een beetje als het hartje hieronder, totaal onredelijk en ik wéét 
het ook. Maargoed, dat is dan maar even wat het is.  
 

 
 
Gelukkig is het nog niet zover dat ook de cursussen enzo niet meer door kunnen gaan, en 
als ik erover nadenk heb ik in ieder geval drie van de vier dagen in de week dingen met 



  

cliënten staan, dus de helft van mijn uren thuiswerken is op dit moment met wat ik 
inhoudelijk doe sowieso niet haalbaar. Ik hoop in ieder geval dat de dingen die inmiddels 
allemaal weer zijn opgestart, wel door kunnen blijven gaan en dat het dan dus bij die ene 
dag in de week blijft. Want dat vind ik, omdat die dag nou ineens weer gaat afwijken van de 
rest en dus weer wennen aan iets anders is, al vervelend zat.  
 
Blog 42 (22 november 2021): Wéér meer maatregelen 

 
Moedeloos word ik ervan. We zijn nu inmiddels een jaar en acht maanden onderweg en 
weer valt het tegen, weer is er minder mogelijk, weer moeten we op de rem om het virus 
terug te dringen. Ik weet nog goed dat premier Rutte, helemaal in het begin, een toespraak 
hield waarin hij groepsimmuniteit uitlegde. Dat creëerde hoop, we moesten wel “de curve 
flattenen”, maar gaandeweg zouden we groepsimmuniteit opbouwen en zo het virus 
terugdringen. Dat bleek uiteindelijk nog niet zo makkelijk, ondanks de vele besmettingen 
bereik je dat dus blijkbaar niet zomaar.  
 

 
 
Tot die tijd moesten we het met maatregelen doen om de besmettingen onder controle te 
houden. Na een redelijk zorgeloze zomer liepen die vorig najaar ineens weer enorm op. 
Ondanks alle aangescherpte maatregelen en vrij snel zelfs de lockdown, leek het virus niet 
meer te stoppen en namen de besmettingen alleen maar meer toe. Ik weet nog dat ik het 
echt niet snapte; als we zoveel thuis blijven en zo weinig mensen zien, hoe kunnen dan die 
besmettingen zo hoog blijven?! 
 
En toen kwam natuurlijk de mogelijkheid tot vaccineren erbij. Ik weet nog dat ik eind vorig 
jaar de hoop had dat we vanaf het voorjaar wel weer richting normaal zouden kunnen. Want, 
als zoveel mensen zich hebben ingeënt, dan krijgt het virus niet meer zoveel kans, toch? 
Dan zouden er niet meer zoveel mensen in het ziekenhuis terecht komen, toch? Jawel dus, 
blijkbaar. Ik heb de hele eerste helft van het jaar gewacht op dat de hoeveelheid mensen in 
het ziekenhuis zou gaan afnemen, omdat de vaccinatie met name goed beschermt tegen 
ernstig ziek worden. En eerst kwamen de kwetsbaren aan de beurt, dus als die niet meer in 
het ziekenhuis zouden belanden, dan zou het daar snel minder moeten worden, dacht ik. 
Ook dat heeft dus veel langer geduurd dan ik had verwacht, waardoor we het hele voorjaar 
en een deel van de zomer nog met heftige maatregelen te maken hadden.  
 

Toen we in de zomer weer echt meer mochten greep het virus direct zo snel om zich heen 
dat we meteen weer op de rem moesten en veel festivals alsnog niet door konden gaan. 
Toen vond ik het overigens wel te begrijpen, want met name de jongere mensen gingen toen 
massaal uit en die waren toen natuurlijk nog niet of niet volledig ingeënt. Op die manier heb 
ik toen ook corona gekregen, een vriend van mij (die een week daarvoor zijn eerste prik had 
gehad) was in een club besmet geraakt en heeft toen mij aangestoken.  
 



  

Gaandeweg zie je nu gelukkig wel het verschil in ziekenhuisopnames, dat dat minder is in 
vergelijking met de besmettingen dan dat het was toen er nog niet of nauwelijks mensen 
waren ingeënt. Met name sinds de piek begin juli is dat in de grafieken duidelijk te zien, de 
besmettingen komen in die pieken even hoog als de pieken daarvoor, de 
ziekenhuisopnames blijven een stuk lager vergeleken met de eerdere pieken in die grafiek. 
Je ziet hieronder, van de RIVM website, bovenaan de besmettingen en onderaan de 
ziekenhuisopnames. Tijdens de eerste lockdown werd er nog bijna niet getest, vandaar dat 
het aantal besmettingen in die periode zo laag oogt.  
 

 
 
Maar nog steeds schrik ik wel echt van hoeveel mensen er nog ernstig ziek worden en in het 
ziekenhuis belanden op dit moment. Het blijkt elke keer weer een nog gemener, minder 
voorspelbaar virus te zijn dan gedacht waardoor we elke keer toch weer verrast worden en 
meer moeten bijsturen dan gehoopt. Hoe hard ik het ook probeer, ik snap er gewoon echt 
geen fluit van. Van het virus niet, bedoel ik dan. Dat er maatregelen nodig zijn begrijp ik wel. 
Als ik aan al die zorgmedewerkers denk, die al een jaar en acht maanden geen seconde rust 
hebben gehad, dan snap ik dat zelfs heel goed. Want al die tijd hebben er coronapatiënten 
in de ziekenhuizen gelegen, boven op de andere zorg, ook toen de besmettingen laag 
waren. En in die tijd werd er juist extra had gewerkt om alle uitgestelde zorg bij te werken, 
zodat ook mensen met andere klachten weer goed geholpen konden worden. En het einde 
lijkt voorlopig nog niet in zicht.  
 
Dat er maatregelen nodig zijn staat voor mij dus buiten kijf. Maar welke maatregelen dan, en 
voor wie, ik vind het een steeds moeilijker verhaal worden. Steeds meer mensen hebben 
een uitgesproken mening en vrijwel iedereen geeft af op de keuzes die gemaakt worden 
door de overheid. Ik vind dat lastig. Ik vind dit soort dingen eigenlijk altijd lastig, omdat ik 
mezelf heel goed realiseer dat ik niet bij de overwegingen ben geweest en waarschijnlijk nog 
niet half weet wat er allemaal bij dit soort beslissingen komt kijken. Ik kan me niet eens 
voorstellen hoe moeilijk het is om in een situatie als deze dergelijke ingrijpende beslissingen 
te nemen, rekening houdend met alle soorten en maten mensen met even zoveel 
verschillende meningen. Ik ben dus altijd heel voorzichtig met mezelf publiekelijk uitspreken 
over dit soort beslissingen omdat ik mezelf er heel erg van bewust ben dat het een stuk 
ingewikkelder in elkaar steekt dan dat ik me voor kan stellen. Daarbij komt dat ik niet de tijd, 
energie en ruimte in mijn hoofd heb om me er zodanig in te verdiepen dat ik er wel echt wat 
zinnigs over kan zeggen, dus houd ik maar gewoon mijn mond.  
 
Tegelijkertijd begrijp ik ook de frustratie bij iedereen heel goed. Ik heb die frustratie ook, 
logisch na al die tijd. Ik snap dat het vervelend is als je jezelf steeds moet laten testen als je 
niet gevaccineerd bent, en dat het nog vervelender wordt als je straks op sommige plekken 



  

helemaal niet meer binnen mag. En ik snap ook dat mensen die wel gevaccineerd zijn 
gefrustreerd raken van weer meer maatregelen en het niet zien zitten als straks iedereen 
zich moet laten testen om ergens binnen te kunnen. Ik snap het beide en ik krijg er steeds 
meer last van dat beide verhalen steeds vaker en met meer lading tot intense gesprekken 
leiden en de kloof gevoelsmatig alleen maar groter wordt, terwijl we dit toch eigenlijk samen 
moeten doen. Ik zie steeds meer mensen die de overheid en elkaar dingen verwijten, terwijl 
het volgens mij toch echt het virus is dat de boosdoener is en iedereen maar op zijn of haar 
beste manier probeert hiermee om te gaan. Van een gezamenlijke vijand bewegen we 
richting elkaars vijanden en ik merk dat ik daar steeds minder goed mee om kan gaan. Ik 
heb er serieus heel veel last van, als het erover gaat maar ook daarbuiten, gewoon 
gedurende de dag.  
 
Als het erover gaat zonder ik me steeds vaker af, doe niet meer mee met het gesprek of 
stap ik helemaal uit de situatie omdat ik overspoeld word door allerlei gedachten en het 
gewoonweg ook niet meer weet. Ik merk ook dat het in mijn systeem is gekropen, ik voel de 
onrust en angst af en aan door de dag heen over hoe dit nu verder moet en waar het heen 
gaat. Wat staat ons nog meer te wachten? En hoe gaan we daar dan weer met elkaar mee 
om? Het overweldigt me echt. En ik weet ook niet zo goed hoe hier nu mee om te gaan. Het 
is veelomvattend en overal aanwezig, dus mezelf beschermen door er niet teveel aandacht 
aan te besteden is geen optie, daar is het te groot en aanwezig voor. Het is daarnaast ook 
zo groot dat het echt buiten mijn invloedssfeer zit, dus er iets aan veranderen kan ook niet. 
Het enige wat ik nu verder kan bedenken is dus het te verdragen, en daarnaast mijn focus te 
blijven richten op de dingen die me wel positieve energie geven en waar ik wel invloed op 
heb. Gelukkig kunnen de meeste dingen qua werk gewoon (nog) doorgaan, wat me de 
nodige afleiding biedt en ook plezier en energie oplevert. Het helpt in ieder geval om het er 
nu zo eens uit te schrijven. Als ik erover nadenk dan zijn de maatregelen dus helemaal niet 
eens hetgeen waar ik last van heb, het is veel meer de situatie daar omheen en alles wat het 
bij iedereen oproept. Vergeleken daarbij zijn de maatregelen eigenlijk peanuts.  
 
Blog 42 (6 december 2021): Corona overkill 

 
Waar we twee maanden geleden pas van de meeste maatregelen af waren, is inmiddels het 
gros daarvan in korte tijd weer terug ingevoerd. De anderhalve meter en mondkapjes zijn 
weer verplicht, zelfs op plekken waar een QR-code geldt. In mijn beleving was dit juist het 
grootste onderscheid met plekken waar geen QR code gevraagd werd. Ik voel nu dus vrijwel 
geen verschil meer, of je nu wel of niet een QR code moet laten zien. De kans op 
besmetting is op plekken waar wel een QR code geldt natuurlijk kleiner waardoor het veiliger 
voelt, maar praktisch werkt het qua gedragingen nu hetzelfde.  
 
Daarbij geldt er nu een avond lockdown, waardoor alles, op de essentiële winkels na, vanaf 
17u dicht is. Ook is er weer een dringend advies niet meer dan 4 gasten in huis te 
ontvangen. Mijn verjaardag komt er weer aan (is net geweest als deze blog online komt) en 
ik ervaar nu vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Weer is de horeca gesloten en weer moet het in 
kleine groepjes. Ik heb gelukkig dit jaar in de zomer mijn verjaardag al echt gevierd, toen het 
hier thuis lekker buiten kon en er geen restricties waren aan hoeveel mensen er mochten 
komen. Die ervaring heb ik dus in ieder geval binnen. Maar toch wilde ik op mijn echte 
verjaardag ook wel graag wat doen, dus ik had mijn hechte vrienden een tijdje terug al 
uitgenodigd om in de kroeg samen een drankje te doen. Niet echt een verjaardagsfeestje, 
maar gewoon gezellig samen borrelen voor wie wil. Dat gaat dus nu niet meer, dus wijken 
we uit naar het huis van mijn beste vriendin. Omdat iedereen die wilde tegelijkertijd een te 
grote groep zou zijn, hebben we er maar twee avonden van gemaakt. Het begint dus 
verrassend veel op mijn verjaardag van vorig jaar te lijken, waar we ook in kleine groepjes 
verdeeld over meerdere avonden mijn verjaardag vierden. Op zich is dat niet erg hoor, het 



  

was vorig jaar erg gezellig en dat wordt het nu vast ook weer, maar het vraagt wel steeds 
weer het nodige aanpassen en creatief zijn om mee te bewegen met alle veranderingen.  
 
En daarnaast is het buiten mijn verjaardag om ook gewoon nogal een teleurstelling. Ik was 
zo blij dat er met de komst van het corona toegangsbewijs meer mogelijk zou zijn en ook 
zou blijven, dat het echt een domper is dat alles nu weer zo vroeg dicht is. Ik vind het 
gewoon echt fijn om zo nu en dan buiten de deur een hapje te eten of te borrelen, dat geeft 
veel meer afleiding en geeft mijn leven kleur, ik merk dat me dat voelbaar goed doet en het 
is dan ook gewoon balen dat dat nu alweer niet meer kan.  
 
En dan is er als klap op de vuurpijl ook nog eens een nieuwe variant ontdekt! Wat gaat die 
ons nou weer brengen en hoe kunnen we daar dan weer mee omgaan? Ik lees hier en daar 
berichten dat het zou kunnen dat deze variant minder ernstige klachten zou kunnen hebben, 
daar duim ik voor! Want als ie dan wel besmettelijker is en de deltavariant terugdringt, 
hebben we misschien eindelijk eens geluk in dit hele verhaal. Maar goed, dat weten we nu 
natuurlijk allemaal nog niet, dus het is nog zien waar het heengaat.  
 
Ik ben in ieder geval weer volop aan het testen, testen, testen. Met zelftests, voordat ik 
ergens naartoe ga, en tijdens dit typen zit ik thuis te wachten op de uitslag van een test bij 
de GGD omdat ik neusverkoudheidsklachten heb. Niks ernstigs, ik zou er vóór corona 
gewoon mee zijn gaan werken, maar nu blijf ik netjes thuis totdat ik de uitslag binnen heb. 
Het testen viel deze keer trouwens alles mee! Ik had de vorige keer het advies gekregen om 
mijn neus echt te ontspannen, en toen ging de wattenstaaf erin en eruit echt veel 
makkelijker. Daar heb ik dus nu ook specifiek op gelet en weer viel het me alles mee, 
vergeleken met de keren daarvoor waarbij ik mijn neus toch wel gespannen hield. Fijne 
bijkomstigheid, dat ik nu weet hoe ik er zelf voor kan zorgen dat het een minder akelige 
bedoeling is.  
 

 
 
Een ander element dat me echt wel bezig heeft gehouden de afgelopen weken is de rellen 
die er weer op verschillende plaatsen zijn geweest. Toen ik hoorde dat het in Rotterdam mis 
was gegaan kon ik het nog redelijk van me af zetten, maar toen ik de dagen daarna hoorde 
dat het weer mis was gegaan in andere steden ging het, net als begin dit jaar, onder mijn 
huid zitten. Ik weet nog hoe ik me voelde toen het in januari mis ging in Den Bosch, en hoe 
ik daarna eigenlijk bijna niet meer in de buurt van de stad durfde te komen. Ook nu weer 
bekroop het me dus en haalde ik me allerlei enge dingen in mijn hoofd als ik in de avond met 
de trein in Den Bosch aankwam en nog door het donker naar huis moest fietsen. Het komt 
ook steeds gevoelsmatig zo dichtbij. Ik was bijvoorbeeld op dinsdag nog wat later in Arnhem 
omdat ik nog even met een collega wat was gaan drinken, en toen bleek achteraf dat het die 
avond daar onrustig was geweest. Aan de andere kant van de stad weliswaar, maar toch!  
 
De beleving die ik heb is vrijwel hetzelfde als tijdens de avondklokrellen, maar toch is er nu 
ook iets anders gebeurd. Belangrijkste daarvoor was het drankje met die collega die 



  

dinsdag. We hebben het er toen ook even over gehad, en zij vroeg “waar komt het eigenlijk 
vandaan dat je er zo heftig op reageert?” Waarna ik haar vrij uitgebreid verteld heb wat ik in 
het verleden met geweld heb meegemaakt. “Nou”, was haar reactie, “helemaal niet zo gek 
dus, dat het zo heftig voor je is!”. Zo simpel kan het dus zijn. Ik heb al die jaren zoveel 
moeite gehad met geweld, en zelf nooit zo bewust en specifiek de link gelegd met wat ik 
mee heb gemaakt. Misschien dacht ik zelf wel dat het niet zo heftig was, dus dat het vast 
niet daarvan kon komen. Maar door de vragen en reacties van mijn collega realiseerde ik me 
dat het wel degelijk heftig was geweest, in mijn beleving in ieder geval wel, en dat mijn angst 
dus ook helemaal niet zo gek is. Het geweld in het nu raakt triggers van vroeger waardoor 
die angst mijn hele systeem overneemt en ik bijna niet meer helder kan nadenken. Het voelt 
bijna als een opluchting om me daar nu zo bewust van te zijn, alsof de angst legitiemer is 
dan dat ik eerder aan mezelf wilde toegeven. En het bewustzijn helpt me vervolgens ook om 
mezelf beter te begrijpen en om verder met die angst aan de slag te gaan.  
 
Na een paar rustige dagen kwam namelijk het nieuws dat er in het weekend nieuwe 
ongeregeldheden werden verwacht, en niet veel later ook specifieke oproepen vanuit de 
burgemeester van Den Bosch:  
 

 
 
Ik heb die vrijdagavond met twee vriendinnen wat gedronken en toen hebben we het er ook 
over gehad. Ik heb aan hen benoemd waar mijn angst waarschijnlijk vandaan komt en 
eigenlijk voor het eerst heel uitgebreid verteld wat de enge beelden zijn die in me opkomen 
over potentiële rellen waarin ik terecht zou kunnen komen. Dat was heel fijn, om te delen, 
zodat het niet meer alleen in mijn eigen hoofd steeds groter werd, maar ook omdat mijn 
vriendinnen me daardoor ineens veel beter begrepen. We hebben er uitgebreid over gepraat 
en ook al wat dingen bedacht die ik kan doen om met de angst te dealen en er beter mee 
om te leren gaan.  
 
Die zaterdag zou ik met één van de twee wat gaan eten in het centrum van Den Bosch, 
maar daar werden voor die avond dus ongeregeldheden verwacht… Ik ben trots om te 
zeggen dat ik toch ben gegaan en dat het allemaal goed is gegaan! We zijn vroeg gegaan 
zodat we ook weer op tijd terug naar huis konden, en ik was uiteraard wel extra alert. We 
hebben veel politie gezien, wat ik een fijn idee vond. Ze hielden de boel goed in de gaten en 
zolang wij in de stad waren is het gewoon rustig gebleven. Ik denk dat dit een week eerder 
nog ondenkbaar was geweest, maar door het er zo open met mijn collega en vriendinnen 
over te hebben, snap ik mezelf beter en kan ik mezelf beter steunen én uitdagen. Zo kan ik 
er hopelijk beter mee om leren gaan, manieren vinden waarop ik mijn angst mag voelen en 



  

serieus mag nemen, en mezelf tegelijkertijd ook uitdagen om me er minder door te laten 
belemmeren.  
 
Anderhalve meter, mondkapjes, avond lockdown, nieuwe variant, testen, rellen; al met al 
waren de afgelopen weken voor mij dus een rollercoaster van alles wat we sinds het begin 
van corona hebben meegemaakt, bij elkaar gepropt in 2 weken. Ik zou het persoonlijk niet 
zo erg vinden als het nu weer even wat rustiger wordt :P Maar tegelijkertijd, als ik kijk 
hoeveel het eigenlijk was en hoe ik er nu bij zit, dan lukt het me aardig om met alles te 
dealen en doe ik het helemaal niet verkeerd. En dat is ook wel eens fijn!  
 
Blog 44 (20 december 2021): De laatste blog 

 
In eerdere blogs schreef ik dat er weer steeds meer mogelijk werd. Alles ging weer steeds 
meer open, evenementen gingen door en ook op het werk konden we weer steeds meer live 
werken en eindelijk weer meer cursussen en studiedagen geven. Mijn planning veranderde 
daardoor steeds meer terug naar hoe het was vóór corona, zowel werk als privé. Ik schreef 
ook over hoe ik daar de afgelopen maanden echt wel aan moest wennen; weer veel de deur 
uit, veel reizen, veel indrukken, veel prikkels. Inmiddels merk ik dat ik er aardig aan gewend 
ben en dat dit weer het nieuwe normaal aan het worden is.  
 
Gelukkig kunnen qua werk nu, ondanks de aangescherpte maatregelen, veel dingen toch 
nog doorgaan, zoals het bezoeken van cliënten op beschermde woonvormen en cursussen 
geven. Door de hoge vaccinatiegraad en het gebruik van QR codes is er nu nog veel meer 
mogelijk dan bij eerdere golven, toen al vrij snel alles op slot ging en alle activiteiten uit 
voorzorg moesten worden afgezegd. Daar ben ik blij om, want dit zijn toch wel echt de 
dingen die ik het liefste doe. Ik hoop dus dat dat zo blijft, ook omdat dit dan de standaard 
blijft en ik niet weer zodanig op de rem hoef, dat ik daarna weer opnieuw moet opbouwen en 
wennen zoals de afgelopen periode.  
 
Privé is dat nu natuurlijk inmiddels wel weer een beetje aan de hand met de vroege 
sluitingstijden van de horeca bijvoorbeeld, maar hopelijk blijft het op werkvlak wel zoals het 
nu is. Voor mezelf, maar uiteraard ook voor de cliënten waar ik het voor doe! Als er iets is 
dat we gemerkt hebben tijdens eerdere lockdown periodes, is het dat aanbod op het gebied 
van herstel enorm belangrijk is en gemist wordt als het niet of veel minder door kan gaan. 
Wellicht kan niet altijd alles door blijven gaan (in grote groepen), maar we hebben door de 
tijd heen ook veel creatieve manieren gevonden om binnen de maatregelen en rekening 
houdend met de veiligheid toch dingen te kunnen blijven faciliteren. Op die manier kunnen 
cliënten toch met hun herstel bezig blijven, ook tijdens periodes van lockdown, waarin zich 
vaak juist extra uitdagingen aandienen en het dus extra belangrijk is.  
 
Deze blog is ontstaan tijdens de eerste lockdown, toen vrijwel al het aanbod per direct stopte 
en ik volledig vanuit huis moest gaan werken. Dit was op dat moment een perfecte manier 
om toch iets over herstel aan te kunnen bieden toen cursussen enzo niet door konden gaan. 
Ik had er meer dan genoeg tijd voor en kon zo toch op een zinvolle manier mijn ervaringen 
delen zodat de lezers er iets aan zouden kunnen hebben. Gedurende de lockdown periodes 
die volgden zijn we wel weer stapsgewijs meer gaan aanbieden en met name afgelopen 
zomer en najaar is alles weer goed op stoom gekomen. Ik kom daardoor steeds vaker tot de 
conclusie dat ik eigenlijk simpelweg geen tijd meer heb voor het schrijven van deze blog.  
 
Ik heb goede hoop dat we, ondanks eventuele nog volgende maatregelen, voldoende dingen 
live kunnen blijven aanbieden om cliënten goed te kunnen blijven ondersteunen in hun 
herstelproces. En daarnaast gaat er in mijn functie vanaf januari extra werk bijkomen 
waardoor ik nog kritischer moet gaan kijken naar wat ik wel en niet kan blijven doen. Deze 
blog blijven schrijven is één van de dingen waar ik dan echt geen tijd meer voor heb en die 



  

ik dus moet gaan afronden. Enerzijds jammer want ik vind het erg leuk om te doen, maar 
anderzijds is het natuurlijk ook wel heel mooi dat mijn agenda zich weer steeds meer vult 
met de originele werkzaamheden binnen mijn functie en dat ik mijn tijd weer volledig 
daaraan kan besteden. Het voelt echt heerlijk om weer zo met groepen mensen te werken 
en met elkaar processen aan te gaan, bijzonder om te zien wat dat steeds weer oplevert!  
 
Het voelt dus als een mooi moment om deze blog af te sluiten. Ondanks dat we wederom in 
een onzekere periode zitten met veel besmettingen, ziekenhuisopnames én een nieuwe 
variant, heb ik er wel vertrouwen in dat we ook hier onze weg weer in gaan vinden. Ik vind 
dat onderstaand stripje dit proces wel mooi weergeeft. Even voelde het de afgelopen 
maanden alsof we echt post-corona konden gaan leven, alsof we de brug konden 
oversteken en de intense impact van corona achter ons konden laten. Maar de 
besmettingen en ziekenhuisopnames liepen toch weer uit de hand dus die brug bleek niet 
waar te zijn, waardoor we nu op de krokodil terecht zijn gekomen. Linksom of rechtsom 
vinden we onze weg wel weer, misschien niet zoals we in eerste instantie hadden gedacht, 
maar uiteindelijk komen we aan de overkant!  
 

 
 
Mocht je naar aanleiding van het lezen van mijn blogs interesse hebben gekregen om verder 
met herstel aan de slag te gaan, kijk dan eens verder op deze website, bovenaan bij 
cursussen. Er zijn inmiddels al meerdere cursussen gestart en dat zal ongetwijfeld blijven 
gebeuren als het binnen de maatregelen mogelijk blijft. Je kunt je gewoon aanmelden en als 
er genoeg mensen op de lijst staan gaan we de cursus plannen. Je krijgt dan bericht waar 
en wanneer de cursus gaat starten en dan kan je je definitief aanmelden voor die data en 
locatie. 
 
En zo ben ik dus bij het laatste stukje van mijn (voorlopig) laatste blog terecht gekomen! Ik 
zeg voorlopig, omdat ik niet wil uitsluiten dat ik in de toekomst wel weer eens in het 
toetsenbord kruip. Misschien omdat er weer meer maatregelen komen, er toch weer minder 
mag en ik er dus wel weer tijd voor krijg (laten we het niet hopen), of misschien omdat er 
een mooi thema voorbij komt waar ik dan wel een keer tijd voor kan maken. In ieder geval 
wordt het voorlopig niet meer periodiek en kan ik niet beloven dat er nog een volgende komt. 
Mocht dat wel het geval zijn, dan komt hij uiteraard op deze pagina te staan en zullen we dat 
via de gebruikelijke kanalen met jullie delen! Ik wens jullie alle goeds en mega bedankt voor 
jullie interesse en het trouwe lezen!  
 
Dit was de laatste blog. Adios! -X- 
 



  

 
 

 

 

 


