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Dave Wijker en Sandra Schaap los-
sen elkaar op de corona-afdelingen
van het ziekenhuis af. Fazila Manso-
ri, die het team sinds januari ver-
sterkt, zorgt voor de rest van het zie-
kenhuis. 

,,Ook op de andere afdelingen is
geestelijke verzorging harder nodig
dan normaal’’, weet Mansori. ,,Nor-
maal sprak ik op een ochtend zes tot
acht patiënten, nu zijn dat er tien tot
veertien. Ze zijn bang, niet vanwege
de klachten waarom ze in het zie-
kenhuis zijn, maar om besmet te ra-
ken met het coronavirus. En mensen
zijn ook extra bang als ze tot een ri-
sicogroep behoren. De hulp van de

geestelijk verzorger wordt meer ge-
waardeerd dan ooit’’, vertelt ze. 

Team
Op vrijdag was Wijker vrij en werkte
Schaap op de corona-afdeling. Zij
benadrukt dat de geestelijk verzor-
gers het niet alleen doen. ,,We heb-
ben in verband met de coronacrisis
een team Patiënt- en Familieopvang
opgericht’’, vertelt ze. ,,Daarin zit-
ten collega’s uit het hele ziekenhuis
die hieraan graag een bijdrage wil-
len leveren. Palliatief verpleegkun-
digen, een ergotherapeut, systeem
therapeut, een ggz psycholoog, een
geriatrisch verpleegkundige en nog
veel meer collega’s. Dat is fantastisch
en heel erg belangrijk. Niet iedereen
is het gewend om op deze manier
steun te geven aan het bed.’’

,,De geestelijk verzorgers richten
zich op de patiënten en hun fami-
lies, maar we hebben ook teams die
zich bezighouden met de opvang
van collega’s. Een clubje ’Peersup-
port’ (Engels) van arts tot arts en een
groep collegiale opvang medewer-
kers. Die aandacht voor elkaar is ver-
schrikkelijk belangrijk.’’

Familieleden van de coronapati-
enten kunnen een a4’tje samenstel-
len met foto’s en brieven en dat e-
mailen naar de geestelijke verzor-
ging. ,,Wij zorgen dan dat dat bij de
patiënt terechtkomt. Dat is opbeu-
rend voor de patiënt, maar het
speelt ook een rol voor de verple-
ging, daar komt dit idee ook van-

daan. Om de patiënt een beetje te le-
ren kennen: het is fijn te weten wie
je verzorgt.’’

Veel contact met familie gaat via
de telefoon en ook het contact met
patiënten is heel anders dan nor-
maal. ,,Ik zit helemaal ingepakt, dus
alleen mijn ogen zijn zichtbaar’’,
legt Schaap uit. ,,Dat is ook voor mij

wennen. Ik communiceer normaal
gesproken ook voor een belangrijk
deel met mijn mimiek of geef eens
een schouderklopje. Nu moet alles
via mijn ogen en mijn stem. Aan de
telefoongesprekken moest ik even
wennen. Je hoort elkaar alleen maar
en het gaat niet bepaald over koetjes
en kalfjes. Je gaat meteen de diepte
in. Toch werkt het, ik denk dat men-
sen in zo’n situatie gewoon een heel
grote behoefte hebben om hun ver-
haal even kwijt te kunnen aan een
vreemde.’’

Sfeer
Wijker en Schaap, van huis uit domi-
nees, zijn naast hun diensten als
geestelijk verzorger ook dag en
nacht staande bij voor religieuze
handelingen. ,,Bijvoorbeeld samen
bidden met een patiënt of zijn naas-
ten, maar ook dat gaat telefonisch.’’ 

De coronacrisis vergt het uiterste
van de zorg en het zorgpersoneel.
Toch twijfelt Schaap er niet aan dat
de RKZ-medewerkers zich er door-
heen zullen slaan. ,,De sfeer op de af-
delingen is erg goed en eensgezind.
Dat past bij dit ziekenhuis.’’

Geestelijk verzorgers van het Rode Kruis Ziekenhuis meer gewaardeerd dan ooit
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Beverwijk ■ De geestelijk verzor-
gers van het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk draaien over-
uren, omdat hun bijstand mo-
menteel meer dan ooit nodig is.
Op de corona-afdeling, maar ook
in de rest van het ziekenhuis.

Fazila Mansori en Sandra Schaap. FOTO RKZ

Beverwijk ■ Mariette Thomassen van het verzorgings-
huis Elsanta (links) krijgt een kar vol boodschappen van
Sydney Kloosterman, AH-medewerkster in winkelcentrum
Wijkerbaan. Ze blijven op veilige afstand, twee armlengtes.

De winkels zamelen al dagenlang in voor de bewoners die
hun huis niet uit mogen.
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Armlengte Wijkerbaan helpt Elsanta

Zo kunnen individuele onderne-
mers een bijstandsuitkering aan-
vragen als ze met hun bedrijf te
weinig inkomsten genereren. Ze
kunnen bovendien uitstel krijgen
van de inning van toeristenbelas-
ting en precariobelasting. Die
aanslagen worden pas in juli ver-
stuurd.

Burgers die in betalingsproble-
men komen, kunnen met de ge-
meente afspraken maken over het
betalen van onroerendezaakbe-
lasting, rioolheffing en afvalstof-
fenheffing. Er kan uitstel van be-
taling worden verleend en als dat
het geval is, wordt er over de tus-

senliggende periode geen rente
geheven. Aanmaningen en
dwangbevelen worden niet ver-
stuurd tot en met juni. 

Ook voor het betalen van huur
en pacht aan de gemeente kun-
nen burgers een betalingsrege-
ling treffen. Het gaat uiteraard al-
leen om panden die van de ge-
meente gehuurd of gepacht wor-
den.

Ondernemers in de evenemen-
tenbranche en bewoners die leges
hebben betaald voor een evene-
ment dat vanwege het coronavi-
rus is afgelast, kunnen die leges
terugkrijgen. 

Partijen, bijvoorbeeld vereni-
gingen, die een niet-commercieel
evenement hebben georgani-
seerd en daar subsidie voor heb-
ben gekregen, hoeven die subsi-
die niet terug te betalen. 

Marktkooplui die met hun kra-
men of wagens op een van de
markten in de BUCH-gemeenten
staan, kunnen een verzoek indie-
nen om hun marktgeld terug te
krijgen. 

Bijstand voor ondernemer,
leges terug bij afgelasting 
Van onze verslaggever

Castricum/Uitgeest ■ De vier
BUCH-gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, gaan
inwoners en ondernemers die ge-
troffen zijn door de coronacrisis
ondersteunen. Het gaat onder
meer over bijstand voor onderne-
mers en uitstel van de inning van
leges en huur of pacht. 

Burgemeester Frank Dales hield deze week
voor het eerst een Facebook-chatsessie met
de inwoners van Velsen. Om 16 uur precies
logde ik in om deze sessie bij te wonen. Ik
dacht nog: ’Als ik maar niet de enige ben’.
Dat zou best ongemakkelijk zijn. Na vijf
minuten zou ik dan toch iets hebben van:
’Frank, ik ga even wat anders doen, veel
succes!’

Maar nee, het aantal deelnemers aan de

sessie liep snel op. En meteen kwamen er
vragen binnen. Over waarom niet alle su-
permarkten hun karretjes ontsmetten,
over het aantal zieken bij de gemeentelijke
organisatie, over handhavers en hun akke-
fietje met een draaiorgel op de busbaan en
over wat de gemeente nou precies doet voor
de ondernemers. 

De burgemeester, die sprekend in beeld
kwam, nam de tijd om veel van de bijna

tweehonderd gestelde vragen te beant-
woorden. Blijkbaar is de sessie ook bevallen
op het gemeentehuis. In een brief, gericht
aan de Velsenaren, kondigt de burgemees-
ter aan dinsdag opnieuw live in gesprek te
gaan met de inwoners.

Persoonlijk vind ik het mooi om te zien
dat de coronacrisis leidt tot vernieuwingen
en dat zo’n videochatsessie met de inwo-
ners blijkt aan te slaan.

Om de burgemeester te spreken hoef je
geen ingewikkelde brief of mail meer te
schrijven, of zijn secretaresse zien te bewe-
gen een uur in zijn agenda vrij te maken. 

Terwijl we met zijn allen verplicht af-
stand van elkaar moeten houden in deze bi-
zarre tijd, slaagt de burgemeester van Vel-
sen erin om juist dichterbij de inwoners te
komen. 

Dit verdient een dikke Facebookduim!
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