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Leven tussen hoop en vrees. Dat hoor je wel eens in een gesprek. Of je leest het in boek of krant. Je knikt dan
begrijpend als iemand het heeft over leven tussen hoop en vrees. Maar eigenlijk weet je niet wat het betekent. Ik heb
geen geliefden die met een ernstige corona-infectie aan de beademing liggen. Dat is mij bespaard gebleven tot nu toe.
Maar als je contact hebt met iemand die wel een geliefde aan de beademing heeft dan wordt duidelijk wat dat
betekent, leven tussen hoop en vrees.

Elke opmerking van dokter of zuster kan hoop doen opflakkeren: het dalen van koorts of ontstekingswaarden, het weer
in rugligging beademd kunnen worden na enkele dagen beademen in buikligging, iets contact hebben omdat je
geliefde oppervlakkig bewusteloos is. Maar ook elke opmerking kan de vrees aanwakkeren: het weer stijgen van
temperatuur en bloedwaarden, het niet werken van antibiotica, het aantreffen van een schimmel in een kweek waarbij
niet werd uitgelegd wat de betekenis is van zo’n bevinding.

Ook de toon van de dokter doet er toe. Veel. Een aarzelend begin van het gesprek waarbij de vermoeide dokter even
op gang moet komen doet je twijfelen. Weet die dokter wel waar het over gaat? Of een toon van optimisme en
activisme: ‘het is inderdaad kritiek maar ook in deze situatie hebben we meegemaakt dat het goed kwam’, of, ‘ik ben
geen dokter geworden om wat te rekken, nee ik ben dokter om mensen te redden’.

Sommigen zeggen dat je geen valse hoop moet geven, maar niemand weet wanneer de hoop vals is. Je kunt altijd
zeggen dat het kritiek is en dat positief vertellen. Hoop heb je nodig, zonder hoop kun je niet leven.

Maar het wrede bij een corona-infectie vind ik dat op het einde contact niet echt meer mogelijk is, je kunt niet even
zeggen ‘ik hou van jou’ of even in de hand knijpen. Er liggen nog maar 700 mensen aan de beademing, je wordt er
optimistisch van totdat je je realiseert dat al die partners en kinderen leven tussen hoop en vrees. Er zijn maar 44
mensen gestorven vandaag, je wordt er optimistisch van totdat je je realiseert dat al die partners en kinderen nauwelijks
afscheid hebben kunnen nemen.


