
Dagboek van een ex-coronapatiënt
30 april 2020

Er wordt veel gestorven deze dagen. Sterven aan een corona-infectie gebeurt op verschillende manieren. In
verpleeghuizen zullen mensen palliatieve zorg krijgen met zuurstof en morfine. Als het goed is, is dit beleid besproken
met patiënt en geliefden. Op de IC lijkt het sterven meer de ongewilde uitkomst van een intensief beleid dat steeds
maar geen succes heeft. De inzet is dat iemand gered kan worden. Maar op een bepaald moment zijn de
mogelijkheden uitgeput. Dat wordt goed met de geliefden besproken. Dan komt een keer het moment dat de
beademing langzaam geminderd wordt. Soms is er dan nog even contact mogelijk. Meestal gaat het sterven van het
uitgeputte lichaam daarna snel.

Het akeligste van sterven in het verpleeghuis of op de IC is de eenzaamheid en het geen contact meer kunnen hebben.
Het niet nog iets kunnen zeggen wat je altijd had willen zeggen. Zeker in de situatie van sterven op de IC na een zeer
intensieve behandeling is niet alleen de patiënt uitgeput. Ook de geliefden zijn vaak de uitputting nabij.

Er is lang niet altijd een keuze mogelijk bij hoe je wilt sterven. Maar bij de mensen die in verpleeghuizen sterven aan een
corona-infectie moet het toch mogelijk zijn meer contact te regelen tussen patiënt en geliefden. Mij dunkt dat patiënt
en naasten mee moeten kunnen beslissen over hoe ze dat willen. Natuurlijk, het virus moet teruggedrongen worden,
maar je kunt van alles regelen met beschermende materialen voor de naasten. Dat is wat zeker moet gebeuren na deze
ellende: ook in verpleeghuizen moet men de beschikking hebben over beschermende materialen. Het kan niet zo zijn
dat die materialen alleen in ziekenhuizen op voorraad zijn.

We moeten als maatschappij natuurlijk streven naar meer IC bedden en meer personeel. Maar ik hoor te weinig: we
moeten als maatschappij streven naar voldoende personeel en voldoende beschermende materialen voor verpleeg- en
verzorgingshuizen.


