
Beste mensen,         Januari 2022 

 

Geduld.  

 

De persconferentie op 18 december was opnieuw een moeilijke boodschap: We moeten 

nog langer geduld hebben en ons best doen om de verspreiding van Corona te 

voorkomen. Want de zorg kan het nauwelijks bijbenen. Ook omdat onder zorgverleners 

steeds meer uitval optreedt. Door Corona, door vermoeidheid, of bijvoorbeeld, zoals bij 

mij door ernstiger ziektes. Het vraagt dan geduld om goed te herstellen en er weer 

volledig te kunnen zijn.  

 

Want er zijn naast de zieken door Corona, ook nog veel patiënten die wachten op 

uitgestelde behandeling van bijvoorbeeld het hart of kanker, heup- of knieoperaties. 

Geduld is dus een hele belangrijke eigenschap nu. Het vermogen om in moeilijke 

omstandigheden kalmte te bewaren, vol te houden. En dat staat nu al lang onder 

behoorlijke druk: COVID-19 duurt nu al bijna 2 jaar, we zijn beperkt in onze 

beweegruimte, in ons sociale leven, kinderen kunnen niet altijd naar school. Er wordt 

creativiteit en flexibiliteit van iedereen gevraagd. En dat gaat de een beter af dan de 

ander.  

 

Ik herken de uitdaging van het geduld. Graag wil ik de collega's in de zorg helpen, wil ik 

er zijn om u bij te staan, om zorg te bieden die u nodig heeft en om mijn steentje bij de 

dragen in de maatschappij. Maar ik kan niet en het mag nog niet. (Gelukkig spreekt de 

specialist mij hierover ook streng toe). Ik moet nog enkele maanden door met mijn 

herstel.  

 

Het gaat gelukkig lichamelijk steeds beter. Het gaat wat langzamer, maar spreken is 

verstaanbaar en eten gaat goed. Ik hou het alleen nog niet lang vol zonder verkramping 

en pijn aan mijn tong. Dat vergt dus conditietraining en oefeningen.  

 

Mentaal gaat het wisselend. Soms krijg ik weer vertrouwen omdat ik me goed voel. Soms 

bekruipt mij de twijfel over de toekomst. Dat geeft zorgen, denken over prioriteiten en 

mijmeren over idee van het leven. En dus geduld.  

Al uw reacties geven mij daarbij veel steun. Of het nu een steunend berichtje naar het 

team is, een gehaakt hart onder de riem is, een berichtje over herkenning omdat u in een 

karretje voor mij zat in deze achtbaan, een woord over wat ik voor u heb mogen 

betekenen, of een boeket bloemen, het geeft kracht om het vol te houden en verder te 

gaan. En dan is geduld weer goed op te brengen. Elkaar steunen is belangrijk, is nodig. 

Om het vol te houden, om samen verder te komen, om de ander energie te geven.  

 

Van harte wens ik u voor 2022 alle gezondheid, kracht en veel geduld. Zorg goed voor 

elkaar, leef gezond, denk in mogelijkheden, dan komen we hier doorheen.  

 

Arjan van Andel 


