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BETER GOED VOORBEREID? 

 

Al even kijk ik vanuit ons kantoor uit op  een leeg vierkant op 
het parkeerterrein. Het is afgeschermd met hekken en bedoeld 
als landingsplaats voor een helikopter. Het voelt wat ‘over the 
top’ voor zo’n klein ziekenhuis als het onze. Ik kan me bijna 
niet voorstellen dat hier ooit, met oorverdovend lawaai, een 
helikopter zal landen of opstijgen. De landingsplaats is 
bedoeld voor COVID-patiënten, die dan met de helikopter 
vervoerd gaan worden. Of het binnenkort nodig zal zijn? We 
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weten het niet. Maar we kunnen maar beter goed voorbereid 
zijn, vinden ze hier. En gelijk hebben ze.  
 
Je goed voorbereiden is een mooi streven, maar niet altijd 
haalbaar. Vooral omdat je niet altijd weet waar je je precies op 
moet voorbereiden. Al verschillende keren hebben we ons in 
het ziekenhuis voorbereid op ‘code zwart’, die nare situatie 
waarin er minder IC-bedden beschikbaar zijn dan patiënten 
die zo’n bed nodig hebben. Wij als geestelijk verzorgers 
hebben een plan gemaakt voor de mentale ondersteuning van 
patiënten en familieleden in deze situatie. Terwijl ik hier aan 
werkte, is het me wel eens aangevlogen: wat gaat er precies 
gebeuren in ‘code zwart’? Wat als alles wat we bedacht 
hebben, niet voldoende blijkt te zijn? Wat als we het echt niet 
redden? Wat dan? 
 
Als patiënt ben je meestal ook niet voorbereid op een ziekte: 
meestal overkomt het je. Opeens heb je een herseninfarct, 
wordt er kanker geconstateerd of test je positief op COVID-19. 
Dan moet je op stel en sprong geopereerd worden, of juist er 
mee omgaan, uitzieken of je leven aanpassen. Soms gaat dat 
gepaard met slapeloze nachten, tranen en zorgen. Heel 
begrijpelijk, niemand zal je dat kwalijk nemen.  
Als je je niet hebt kunnen voorbereiden, laat staan zo goed 
mogelijk, heb je andere strategieën nodig om met een ziekte 
of ziekenhuisopname om te gaan. Veel patiënten laten me 
weten dat ‘bij de dag leven’ hen helpt: elke dag nemen zoals 
hij komt, zoeken naar de momenten van geluk, de lichtpuntjes 
in de dag en vooral niet te ver vooruit denken.  
 
Juist nu we een nieuw jaar zijn begonnen, en COVID weer 
met een nieuwe variant de kop opsteekt, zie ik de waarde in 
van het combineren van die twee strategieën. Allereerst goed 
voorbereiden en alle scenario’s doornemen en doordenken. 
Maar daarnaast ook ‘bij de dag leven’. Niet constant met de 
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toekomst en wat die zou kunnen brengen, bezig zijn. Vandaag 
is vandaag en heeft zijn mooie momenten. Zo bij de dag 
levend, houd ik genoeg energie over om alle uitdagingen van 
vandaag het hoofd te bieden. Iets waar ik nog veel aan kan 
hebben, mocht ‘code zwart’ komen en toch voor scenario’s 
zorgen die ik nooit van tevoren had kunnen bedenken.  
 
De geestelijk verzorgers wensen u een jaar toe waarin u de 
balans kunt vinden tussen voorbereiden op wat komt én in het 
hier en nu genieten van wat is! 
 
Annelies Hommens 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 
 
 

- Hebben tijd om naar u te luisteren 
- Denken mee over levensvragen 
- Bieden troost op moeilijke momenten 
- Zijn er voor iedereen. 

 
 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 
 


