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Partners in zorg

Wij zijn aan het bouwen en daarom woon 
ik met mijn gezin in bij mijn ouders. Op 
zaterdag begonnen mama en ik koorts te 
maken en op zondag bleek ik na een test 
positief voor COVID-19. Ik heb het werk 
afgebeld en op donderdagmorgen, na 
wat uitzieken, voelde ik me beter. Tot ik 
me ’s middag opeens heel ellendig begon 
te voelen. Ik was kort van adem en had 
pijn. Het ging zo snel dat we ’s nachts de 
ambulance moesten bellen. 

Intussen ging ik al in shock en vielen 
mijn nieren uit. Op Spoed probeerden 
ze me op te lappen voor ik naar Inten-
sieve Zorgen ging. Daar heb ik een week 
gelegen tot ze me uiteindelijk toch in 
slaap moesten doen. Ik werd beademd 
en er is me verteld dat ik al snel aan de 
hartlongmachine moest, maar daar heb 
ik zelf geen herinnering aan. 

Mijn toestand is vaak kritiek geweest. Ik 
had een abces op mijn longen dat ze niet 
onder controle kregen met antibiotica. En 

opereren durfden ze eerst niet omdat ik 
nog te zwak was. Uiteindelijk hebben ze 
de rechterbovenkwab van mijn longen 
weggenomen. 

Na nog heel wat complicaties en moeilij-
ke momenten ben ik toch langzaamaan 
beter geworden. In totaal ben ik zes we-
ken in slaap geweest. 

Ik ben fysiek erg verzwakt en snel buiten 
adem. Intussen revalideer ik al anderhalve 
week op campus Sint-Barbara en moest 
zelfs opnieuw leren stappen. Maar mor-
gen ga ik terug naar huis. Ik ben zo lang 
in het ziekenhuis geweest en wil nu echt 
graag bij mijn familie zijn. Mijn revalidatie 
zal weliswaar nog een hele tijd in beslag 
nemen. 

Ik kan maar naar huis omdat ik bij mijn 
ouders woon die voor mij zullen zorgen. 
En ook voor de kinderen. Iedereen bij 
ons is trouwens ziek geweest. Mijn ou-
ders hebben nog steeds veel last van 

vermoeidheid. En ook mijn man en de 
kinderen zijn niet gespaard gebleven. 

Ik wil een oproep doen naar alle men-
sen die nu met velen op straat en tijdens 
lockdownfeestjes samenkomen en daar-
bij de regels van social distancing niet 
naleven. Ik begrijp dit niet, zij brengen 
hiermee vele mensen in gevaar. In het 
begin dachten we dat COVID-19 maar 
een griepje was maar dat is niet zo. Het 
is iets heel raars en je bent er heel erg 
ziek van. Mijn leven heeft aan een zijden 
draadje gehangen. Gelukkig was ik nog 
jong en sterk genoeg…

Tot slot wil ik alle artsen en verpleeg-
kundigen bedanken die zich 200% voor 
mij hebben ingezet. En mijn collega’s en 
huisarts voor hun steun. Kort samengevat: 
het zijn allemaal TOP-dokters en TOP-ver-
pleegkundigen! De helden van het ZOL!
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