
Op weg 
 
Zorg 
 
Inge Laan 
 
Eigenlijk zou iedereen het een keer mee moeten maken: een nachtdienst als verpleegkundige 
in het ziekenhuis. Lopend over de donkere patiëntenkamers met een lampje in je hand. Ik blijf 
het altijd bijzonder vinden en weet u waarom: het lijkt wel alsof juist in de nacht de zorg die 
je geeft er écht op aan komt. In de nacht zijn de mensen vaak heel puur, dan vallen de maskers 
af en kom je in alle vertrekken en op alle verdiepingen van de patiënt, zelfs tot de kelder toe! 
(lees het artikel van dr Dees!) 
 
Even stoppen bij een vrouw die niet kan slapen omdat zij die dag een slechtnieuwsgesprek 
heeft gehad. Gelukkig geven een gesprek en een arm om haar heen (als professional mag en 
kan dat gelukkig) haar veel rust. Vervolgens de angst wegnemen van een man die net is 
opgenomen en die zo benauwd is dat hij niet eens om een glas water kan vragen (mensen, 
stop alstublieft op tijd met roken!). De achtergebleven rommel van de te drukke dag en daarna 
de te drukke late dienst opruimen, zodat de dagploeg de volgende ochtend weer fris kan 
beginnen. Dan de patiënt die zieker is dan hij wil laten merken, maar waar toch echt met 
spoed een arts bij moet komen. En natuurlijk gedurende de hele nacht het begeleiden van een 
wakende familie bij een oudere vrouw, die voor hen geen patiënt is maar hun liefhebbende 
moeder en oma. Heel bijzonder: door het gesprek met de familie leer je de vrouw echt 
kennen! 
 
Ja, in de zorg kun je gelukkig werk doen dat goed en nodig is. Waarbij je van mens tot mens 
met elkaar kunt omgaan. ‘Zorgen moet je doen, niet maken’ is een spreuk van Loesje die mij 
erg aanspreekt… Al is hun uitgangspunt en invulling anders dan het onze. Je merkt ook dat de 
wereld anders met ziekte en dood omgaat. ‘De wetenschap wint het van de kankercel’ stond 
afgelopen voorjaar in de flyer van het KWF, het welbekende fonds voor kankerbestrijding. 
Juist die houding van de maakbaarheid van ons bestaan maakt mij angstig. Als wij ook in 
ziekte alleen op onszelf en de wetenschap zouden vertrouwen, waar blijven wij dan? Wordt 
dan juist niet het hele leven een teleurstelling? Want waarom zouden wij ons zorgen maken? 
God heeft in Christus alle zorg op Zich genomen! 
 
Wat was het een geweldige Bondsdag waarin wij juist hierover met elkaar van gedachten 
konden wisselen. Verrijkend, opbouwend en bemoedigend. 


