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Vanmorgen stond ik om half 8 op het perron in Vleuten. 
Normaal is het daar een drukte van belang. Scholieren 
hangen kletsend op de banken, iedereen kijkt wat stil voor 
zich uit. Her en der een groepje reizigers dat al geanimeerd 
in gesprek is.  

Nu was ik er helemaal alleen. Ik dacht meteen aan alle 
medewerkers van de RAV, GGD en GHOR die zondagavond 
thuis op de bank ongetwijfeld koortsachtig zaten te bedenken 
hoe ze de komende dagen, weken, misschien wel maanden 
door zouden komen. De scholen en kinderopvang wekenlang 
gesloten, hoe doe je dat? Het lijkt erop dat het de meeste van 
jullie is gelukt een oplossing te vinden. Daar ben ik blij mee, 
maar dat was vast een hoop geregel.  
 
Deze coronacrisis gaat het uiterste vragen van ons allemaal. Met kippenvel op mijn armen las ik een 
artikel van hoogleraar Wim Derave uit Gent over wat ons te wachten staan als we niet de maatregelen 
opvolgen die de Rijksoverheid samen met het RIVM over ons uitstort. Hij schetst een 
nachtmerriescenario waarin we de zorg voor zieken niet meer kunnen bolwerken. 
 
We moeten de besmettingsgraad van het virus onder de één brengen en dat kan alleen door sociale 
isolatie, door ervoor te zorgen dat je het virus zelf niet krijgt. Derave pleit: Ga alleen om met je 
huisgenoten, zoek geen anderen op. Ook op kantoor is het nodig om gepaste afstand te bewaren van 
collega's. We werken in principe al thuis, vergaderen per telefoon. 
 
Gisteravond was ik met Sjaak bij het overleg van de burgemeesters van ons werkgebied. Wij keken 
met zijn allen naar de toespraak van Mark Rutte. De eerste premier sinds Joop den Uyl die het 
Nederlandse volk toesprak. Onmiddellijk volgde de discussie of dergelijke vergaderingen met 18 
burgemeesters en allerlei ambtelijke ondersteuning nog wel verstandig is. Ja, was het antwoord. Want 
de crisis moet op alle niveaus goed worden gemanaged. En het kan ook veilig. Zolang we ons houden 
aan de maatregelen die opgelegd zijn. 
 
Mark Rutte onderstreepte wat Derave zegt. Dit virus gaat niet meer weg. De maatregelen zijn nodig 
om het virus op een veilige manier een plek in onze maatschappij te geven. Zodat we langzaamaan 
resistentie tegen COVID-19 opbouwen in de bevolking. Wij als zorgverleners en de andere cruciale 
beroepen hebben, volgens Rutte, de belangrijke taak om de bevolking daarbij te ondersteunen, waar 
mogelijk te behandelen en te verzorgen. 
 
Wij gaan onze contacten met hulp- en zorgbehoevende inwoners dus niet staken. Dat is waarom we 
allemaal in de zorg willen werken. Wij willen die maatschappelijke bijdrage leveren om deze crisis met 
zijn allen door te komen. Dat gaat heel wat van ons vragen! 
 
Er is echter één ding waar we in de zorg niet zo goed in zijn, en dat is goed voor onszelf zorgen. Dat 
zag ik de afgelopen week al in het corona-crisisteam. Daar wordt keihard gewerkt door super 
gemotiveerde, maar inmiddels best uitgeputte mensen. Die zijn toe aan een (tijdelijke) aflossing. Want 
alleen door de zwaarste lasten van de crisis goed te verdelen, kunnen wij het met zijn allen aan. De 
komende week gaan we goed kijken hoe we met onorthodoxe maatregelen de taken in de RDOG 
kunnen blijven uitvoeren. Je kan dan gevraagd worden een andere klus op te pakken dan je gewend 
bent. Wij hopen dat iedereen aan dat verzoek maximaal wil meewerken. 
 
Het is een beetje een gekke boodschap: juist waar we iedereen in Nederland vragen om thuis te 
blijven en contacten te vermijden, moeten wij elkaar soms opzoeken om de maatregelen te helpen 
voorbereiden die nodig zijn en op onze posten te blijven. Dat kan en is ook veilig, als je ervoor zorgt 
dat je niet naar je werkplek komt als je klachten en koorts hebt. En als je ervoor zorgt dat je gepaste 
afstand houdt van mensen die verkouden (lijken) te zijn. 
 
Ga met elkaar het gesprek aan hoe je in jouw team ervoor zorgt dat jullie fit blijven. Zorg ervoor dat je 
elkaar niet besmet, met welk griep of verkoudheidsvirus dan ook. Heb oog voor elkaar en help 
vaststellen of we niet te lang doorgaan, want wij hebben gezonde mensen nodig, die belangrijk werk 
kunnen verzetten. In de woorden van Mark Rutte: "Ik reken op jullie!" 
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