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Voorwoord
In een tijd waar de meningen je om de oren vliegen, is het van
belang om rustig te blijven. Met elkaar het gesprek aan te
gaan. Elkaar te vinden en met elkaar te verbinden. Een open
gesprek met elkaar brengt je verder, dan dat we met modder
naar elkaar blijven gooien. Want zeg nu zelf, hoe open was
jouw laatste gesprek toen je met modder gooide? Of toen
iemand modder naar jou gooide? Vast niet heel erg open.
De grote vraag is alleen, hoe voer je een open gesprek?
Zonder boos op elkaar te worden. Zodat je niet op standje
‘zenden’ staat, maar op standje ‘luisteren’. Echt luisteren. En
begrijpen. Zodat we elkaar weer vinden. Met de tips, artikelen,
interviews en infographics in dit document willen we je daar
graag bij helpen.
Noot voor professionals

We kunnen je hulp goed gebruiken
‘Hoe kunnen wij mensen in Nederland zo goed mogelijk helpen en faciliteren bij het voeren van een open gesprek?’ Dat
was de vraag die ten grondslag lag aan dit document. Welke
vraag we ons óók stelden, is ‘hoe kunnen we mensen nog
praktischer helpen, bijvoorbeeld door één-op-één begeleiding, bij het voeren van een open gesprek na het lezen van dit
document?’. Handen en voeten geven aan het open gesprek.
En dat is waar we jouw hulp goed kunnen gebruiken.
Ben jij (systemisch) coach, filosoof, gespreksleider, dagvoorzitter of kun je gewoonweg ontzettend goed luisteren zonder
dat je eigen oordeel je in de weg zit? En ben je bereid om
mensen vrijwillig op weg te helpen in het voeren van een open
gesprek? Meld je dan aan via contact@artsencollectief.nl.
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IN GESPREK MET SIETS BAKKER - TEKST DOOR GAETANA FERLA

‘Angst en stilstand helpen niet,
ik zoek waar het leven en
beweging mogelijk is.’
Ze is uitgesproken over de coronamaatregelen, zoekt zelf met haar gezin naar manieren om
het leefbaar te houden en staat bovenal voor een open gesprek in verbinding. Siets Bakker
is organisatieadviseur en auteur van onder andere het boek Rake Vragen, een handleiding
die beweging brengt in situaties die vastzitten. Volledig toepasbaar op, laten we eens een
zijstraat noemen: gesprekken over vaccinatie.
“Ik denk dat deze tijd ons leert dat
we onderdeel zijn van een groter
geheel, een systeem, een collectief.
Alles wat je denkt en doet, draagt bij
aan de kwaliteit en de gezondheid
van dit systeem. Ik ben bereid om
mee te werken [aan dit interview,
red.], omdat ik geloof dat dit hieraan
bijdraagt. Veel andere mensen geloven dat hun vaccinatie bijdraagt aan
de gezondheid van het systeem, zelf
geloof ik iets anders. Ik ben blij voor
je als je kunt handelen naar waar je
in gelooft, wat je ook gelooft.
Is het geloven of weten? Siets: “Ik
denk dat niemand iets weet. We weten pas achteraf of iets een goede
keuze was. Toen ik 40 werd, heb ik
besloten dat ik geen keuzes meer
uit angst zou maken. Me laten vaccineren zou een keuze zijn uit angst.
En dat is altijd minder krachtig dan
uit vertrouwen of uit liefde.”
Ondertussen komt haar dochter
binnen, haar zoon laat zich ook even
zien.
Hoe gaat ze om met de coronamaatregelen die ook haar kinderen treffen?

“Ik heb naar school een bericht
gestuurd waarin ik als ouder mijn
bezorgdheid uitspreek over dat ze
de hele dag een mondkapje dragen.
Daarnaast spreek ik met mijn
dochter over haar grenzen: hoe
lang we dit laten doorlopen? En hoe
belastend is het voor haar om dit te
doen?” Naast het gesprek te voeren
met elkaar, zijn er de lessen die ze
samen met haar man meegeeft:
“Blijf bij jezelf, blijf voelen, blijf vragen en denken en als je een grens
tegenkomt, deal ermee op een
manier die passend is voor jou en
dat grotere geheel.”

Toen ik 40 werd, heb
ik besloten dat ik geen
keuzes meer uit angst
zou maken
Voor Siets is de natuur een goed
voorbeeld in het maken van keuzes
en haar manier van leven. In de
natuur is alles in beweging. “Er is
niks dat door de natuur ontworpen
is dat stilstaat. Planeten bewegen,
elektronen bewegen, de aarde
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beweegt… in alles dat niet door
mensen bedacht is, is beweging. Ik
denk dan met mijn boerenverstand:
dan is beweging meer natuurlijk
dan stilstand.”
Het zijn goede vragen die ze stelt.
“Waardoor wordt jouw keuze gevoed? Wordt je keuze gevoed door
angst ‘als er maar niet dit gebeurt’?
Angst is namelijk een vorm van
stilstaan, niet van beweging.”
Veel mensen willen ook graag beweging zien, bij anderen. In hun denken,
in het frame dat ze voor zichzelf
hebben opgetuigd, in hún keuzes.
Hoe kunnen we daar het beste mee
omgaan?
“Niemand hoeft hetzelfde te doen
als ik. Maar ik kijk steeds naar hoe
ik me levend kan blijven voelen.”
Voor Siets is dat volgen waar ze nu
in gelooft, met de mogelijkheid dat
dit morgen anders is en daar oplossingen bij zoeken.
“Ik ga elke week gymmen met een
stel vrouwen uit het dorp. Twee balsporten doen we, met veertien vrou-
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wen. Een paar weken terug stond er
ineens een BOA onze QR-codes te
controleren. Een heftige ervaring,
het voelde alsof ik een klap kreeg.
Er was niemand die er problemen
mee had dat wij als ongevaccineerden gingen balsporten, totdat de
BOA daar stond.
Samen met een andere vrouw heb
ik besloten om direct te vertrekken.
We zijn gaan wandelen en hebben
ter plekke besloten ons lidmaatschap op te zeggen. De vorm van
sporten was niet meer toegankelijk
voor ons. En toen kwam er een
appje binnen: ‘Nou, ze zijn weg hoor,
jullie kunnen komen.’”
Ze laat even een pauze vallen. “Niet
veel later kwam er nog een appje
uit die groep, van dezelfde persoon:
‘Ik vind eigenlijk dat als er regels
zijn, dat we die moeten volgen. Dus
jullie mogen niet meer meedoen.’
En ik vond het zo heftig, want nog
geen uur daarvoor was er niks aan
de hand, had niemand problemen
met onze QR-loze aanwezigheid.
Ik heb daar echt last van gehad.
Vervolgens dacht ik: waar ging dat
gymmen om? Om plezier, om spelen. Heb ik andere manieren om dat
te krijgen? Ja, wel honderd. Dus nu
tennis ik, buiten.
Als ik op die plekken aanwezig mag
zijn onder de voorwaarde dat ik me
moet testen of vaccineren… dan ben
ik deel van een samenleving waarin
ik me niet vrij en gezond voel. Dan
treed ik een wereld binnen waarin
dit de voorwaarden zijn om erbij te
horen. Ik geloof niet dat die voorwaarden gezond zijn.

Ik aanvaard dat
er bij het
leven
risico’s
horen
Ik wil dat niemand ziek wordt, maar
ik aanvaard dat er bij het leven
risico’s horen. Die vermijd ik niet, ik
leef ermee.”
In een tijd waarin de meningen je
om de oren vliegen en een gesprek
al snel een discussie wordt, is het
belangrijk om bij jezelf aanwezig
te blijven. Om je niet te laten meevoeren op de emoties van de ander,
maar jezelf te blijven voelen. Zeker
in gesprekken met mensen die
dichtbij je staan. Siets heeft zichzelf
aangeleerd om eerst bij zichzelf in
te checken voor ze het open gesprek
in gaat, of welk gesprek dan ook.
“Ik check eerst bij mezelf of ik aanwezig ben en voor hoeveel procent.
Is mijn aandacht nog elders? Of ben
ik hier? Ik hoef niet 100% aanwezig
te zijn, dit kan ook 70% zijn en dat
kan ook voldoende zijn. Dan check
ik of ik mijn lichaam kan voelen.
Zoja, dan ben ik in het hier en nu.
Als ik mijn lichaam niet kan voelen,
is dat vaak omdat ik denk ‘Ik heb er
geen zin in, ik zie er tegenop, ik vind
het te eng…’, ik zet het dan vast en
kan er niet echt bij zijn. Dat zijn de
momenten waarop je gemakkelijk
jezelf verliest.
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Laatst had ik een podcast opname
met Giel Beelen, dat vond ik spannend. Ik wist dat veel mensen me
gaan horen. Mijn belangrijkste voorbereiding voor dat gesprek was: hoe
zorg ik dat ik in de grootst mogelijke
staat van ontspanning ben zodat ik
toegang heb tot al mijn vermogens?

Je weet wanneer iets
een uitnodiging is als
alle antwoorden er
mogen zijn
Vervolgens besteed ik aandacht
aan de context. Waarom zitten we
hier bij elkaar en wat zitten we hier
te doen? Aandacht besteden aan
de context betekent eigenlijk ook:
verbinden met het collectief. Waar
zijn we deel van dat jou en mij als
individuen ontstijgt? En als ik die
twee stappen gezet heb, dan ben ik
beschikbaar om jou te ontmoeten.
Veel mensen richten zich direct heel
sterk op de ander, zonder die eerste
twee stappen te zetten.”
Gerichte aandacht voor jezelf en
daarna voor de context brengt je
al heel ver maar er is nóg meer
te halen: een echte vraag en
bereidheid om alle antwoorden
te ontvangen brengen verbinding
op de diepere lagen. “Je kunt een
vraag stellen om een antwoord te
krijgen… of om verbinding te maken
en beweging te brengen. Wanneer
je bijvoorbeeld vraagt naar iemands
vaccinatiekeuze, check dan eerst bij
jezelf: waarom vraag ik dit? Wat is
het dat ik doe met mijn vraag?
Lees hier online verder
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PANDEMIE POËZIE DOOR LUUK HARMSEN

‘Wat is een wereld waar er
alleen zon bestaat?’
We zijn met z’n allen verbonden. Nu meer dan ooit. En dat is voelbaar. Voor veel mensen
voelbaar als angst. Maar we zien ook dat steeds meer mensen leven vanuit vertrouwen.
En die laatste groep wordt met de dag groter.
Het Artsen Collectief heeft Luuk Harmsen gevraagd
om woorden te geven aan dat gevoel van verbondenheid. En op de tijd waarin we leven. Op een poëtische
manier. Zodat we met z’n allen weer de kracht mogen
voelen van die verbondenheid ín vertrouwen. Want dat
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is waar wij in geloven, dat we van angst naar vertrouwen mogen gaan. Zodat we elkaar vinden in een open
gesprek. Dat we weer naar elkaar mogen luisteren.
Vanuit nieuwsgierigheid. Wij hopen dat deze video daar
een bijdrage in mag leveren.
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De anti-polarisatie
top-tien
1. Agree to disagree
Van mening verschillen betekent niet dat je aartsvijanden bent.
Verschil van inzicht mag er zijn. Spreek dat ook uit.

2. Wees bewust
Hoe ga je het gesprek in? Ben je gespannen? Word je bewust
van je houding en geef vervolgens de beste versie van jezelf.

3. Goede intenties
De meeste mensen bedoelen het niet slecht. Begin een gesprek
met het vertrouwen in elkaars goede intenties.

4. Luister om te begrijpen
Luister bewust en aandachtig en probeer wat de ander zegt niet
meteen te ontkrachten.

5. Zie je een zes of een negen?
De positie van waaruit de ander kijkt, kan een heel andere visie
geven, ook al kijk je naar hetzelfde.
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De anti-polarisatie top-tien

6. Wees nieuwsgierig
Ouderwets nieuwsgierig zijn naar de ander creëert een sfeer van
welwillendheid. Elk gesprek gedijt daarbij.

7. Wees lief
Zet de toon door te beginnen met een compliment aan de ander.
Zeker weten dat je verbinding creëert.

8. Lachen mag
Humor relativeert en verbindt. Aarzel niet om er af en toe een
grap in te gooien. Of wat zelfspot. Werkt ook.

9. Zet de tv uit
Een media-dieet helpt om afstand te nemen van alle negativiteit
die onbewust je houding kan bepalen.

10. Pak je nachtrust
Een vermoeid mens raakt sneller geïrriteerd en kan zijn emoties
minder goed reguleren. Zorg dus dat je goed slaapt en ga
uitgerust het gesprek aan.

Lees hier online het hele artikel
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Is bij
geaccepteerd
gedachtegoed
de gedachte
goed?
luukse dingen
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INTERVIEW MET RICHARD DE LETH (39) OPRICHTER VAN OERSTERK - TEKST DOOR ROB HAMMINK

‘Slimme dokters prikken.
Wijze dokters bespiegelen.’
Het is altijd verrassend hoe de media hem gaan noemen. Bij het tv-programma Jinek was
hij Specialist Gezondheid management; weer anderen komen met Gezondheid coach of
Oer-dokter. Het maakt Richard de Leth allemaal niet zoveel uit als zijn doel maar gehaald
wordt en dat is ambitieus: een miljoen mensen een beter, gezonder leven te laten leiden.
Op die manier wordt de juiste weerstand opgebouwd en sterkt het vertrouwen in je lichaam,
lees: immuunsysteem.

We maakten medio november een
afspraak, maar de stilte trad in.
De Leth moest even de coronabesmetting in zijn gezin overwinnen.
“Het begon met Noah, mijn oudste
zoon uit groep acht. Ikzelf had het
meeste last, maar we zijn er allemaal goed uitgekomen.”
De 39-jarige man uit Heemskerk is
gedreven als hij spreekt. Het is een
eigenschap die ooit leidde tot zijn
studie Geneeskunde en ook tot het
uittrekken van de witte jas tijdens
zijn co-schappen. We hebben een
man aan de lijn die zijn doctoraal
als nuttige bagage meenam in zijn
vooruitziende visies. “Geneeskunde
leek me een prachtig vak. Je zou
mensen onafhankelijk en beter
maken. Ik zag en zie steeds duidelijker dat mensen juist afhankelijker
worden gemaakt. Je hoort niets
over preventie of over een goede
natuurlijke basis leggen. Met die
deceptie liep ik het ziekenhuis uit,
de witte jas hing aan de kapstok,
maar ik had mijn vrijheid terug. Zo
vrij als een vogel.”
Maar wel een vogel die momenteel
bezorgd zijn vlucht uitvoert. Onder

zich ziet hij een gezondheidslandschap waarin angsten regeren en
er kritiekloze overgave is aan een
overheidsbeleid dat slechts heil
zoekt in lockdowns en de prik der
prikken.
OERsterk heeft in tegenstelling tot
de prik der prikken als uiteindelijke
-tijdelijke- oplossing een totaal andere weg die leidt naar immuniteit.
In deze andere weg van Van Leth
staan de natuurlijke en onderbelichte kwaliteiten van de mens centraal.
“De O staat voor ontspanning, de E
voor eten, de R voor regelmatig bewegen. Als je die drie serieus neemt
dan is je kans om geïnfecteerd te
worden door Covid of op een IC
terecht te komen een heel stuk kleiner. Om te beginnen door een miljoen mensen een gezonder en beter
leven te geven door zelfzorg. Heel
iets anders dan je lot laten afhangen
van prikken die hun houdbaarheid
steeds minder bewijzen. We hebben
nu honderdduizend mensen die
onze nieuwsbrief ontvangen en zijn
geen roepende in de woestijn meer.
Hoeveel tegenwicht we kunnen bie-

Whitepaper Stichting Artsen Covid Collectief 24 december 2021

den aan het huidige beleid weet ik
natuurlijk niet. Wel dat de getallen
groeien.” Dan snel: “Begrijp me
goed. Ik ben voor vaccinatie, maar
dan alleen voor echte risicogroepen,
niet voor mensen die een virus makkelijk kunnen overwinnen door een
gezond lijf. Die gehele vaccinatie is
en blijft vooralsnog een experiment.
Het is het enige paard waarop wordt
gewed, maar wees vooral een toeschouwer en geen deelnemer.”
Japan dat wel Ivermectine voorschrijft, een overheid in El Salvador
die burgers een pakketje Zink,
Vitamine D3 geeft zodat het immuunsysteem beter wordt…. De
aanpak en medische onderwerpen
buitelen over elkaar heen omdat
er internationaal zovele variabelen
spelen. En toch zijn er absolute
zaken die vraagtekens oproepen
zoals de huidige IC-bezetting in ons
land. “Die is even hoog als vorig
jaar rond deze tijd toen veel minder
mensen gevaccineerd waren. Dat is
gek toch?”
“We kunnen, nu anderhalf jaar
verder, ons niet uit de crisis prikken.
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Er wordt maar één spoor gevolgd en
dat is kortzichtig. Waarom niet meer
van ‘binnenuit’ vanuit de kracht
van je eigen lijf de aanval inzetten?
We eten rommel, we bewegen te
weinig, voelen stress en we hopen
maar dat sterke genen ons zullen
redden, maar dat is naïef. Je zult
toch echt aan het werk moeten als
je deze pandemie zelfstandig aan
wilt pakken. Daarin zit misschien
het antwoord waarom zoveel mensen zich wel laten vaccineren. Ze
hebben geen zin in meer discipline
om het lichaam de aandacht te
geven die het verdient.”

Naast medische discussie over de
weg die naar een oplossing leidt,
benoemt De Leth ook de maatschappelijke consequenties van het
huidige één-sporenbeleid. “Er wordt
ruilhandel gepleegd met het kind
van de rekening en de problemen
worden naar andere domeinen
doorgespeeld.
“Hoe ontwrichtend is dát allemaal,
dít beleid? Mensen zijn depressief,
mensen polariseren, families en
vriendschappen vallen uit elkaar,
ondernemers raken financieel in
de problemen, mensen raken hun
banen kwijt. Allemaal negativiteit.

Angstig?
Gebruik het
AngstreductieStappenplan
Lees hier online het hele artikel

Stap 1 - Is je angst reëel?
Doe regelmatig een reality check en stel jezelf de vraag:
Wordt mijn angst bevestigd door de werkelijkheid om
me heen?

Zo’n zonde. Ik heb nog niet gezien
dat dit alles wordt meegewogen
door de overheid.”
De Leth is stellig: “We hebben
helaas geen ministerie van Volks
gezondheid, we hebben een
ministerie van Farmaceutische
ziektebestrijding met dociele artsen
in hun kielzog. Ik zeg weleens dat
slimme dokters prikken en wijze
dokters niet totdat ze alle voors en
tegens hebben bespiegeld.”
Wat domme dokters doen, blijft tussen ons onbenoemd en misschien is
dat maar beter ook. <<

Stap 3 - Waar komt je angst vandaan?
Is je angst nieuw? Of is het een oude angst die wordt
opgerakeld? Bewustwording van waar je angst vandaan
komt, helpt je om er beter mee om te gaan.
Stap 4 - Kijk je angst aan
Leren omgaan met angst begint met het erkennen
ervan. Hoe eng en pijnlijk het ook lijkt, kijk datgene
aan waar je bang voor bent. Daarna zal het je minder
beheersen.
Stap 5 - Geef je angst de ruimte
Dat kan letterlijk door de vrije natuur in te gaan of
figuurlijk door erover te praten met iemand die je
vertrouwt. Beide zijn bijzonder heilzaam!

Stap 2 - Kalmeer je angst
Niets voedt angst zo erg als slecht nieuws. Zet radio
en tv uit en social media op stil. Geniet van de rust en
ervaar hoe de scherpe kantjes van je angst verzachten.
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SYSTEMISCH COACH JESSICA OOSTERBROEK

‘We mogen veel nieuwsgieriger
naar elkaar zijn…’
Systemisch coach Jessica Oosterbroek (38) wordt in een wandeling door het prachtige
landschap van Kootwijkerzand aan de tand gevoeld door lifecoach en strateeg
Nico de Jong (39).
‘Wat wil deze tijd ons leren?’ staat als vraag centraal
in dit gesprek. De video duurt circa 50 minuten, dus
ga er rustig voor zitten. Het levert je geheid nieuwe
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inzichten op. En zo niet? Dan heb je in ieder geval
uitgebreid mogen genieten van een prachtig stukje
natuur van Nederlandse bodem.

11

INTERVIEW - SUSANNE SCHUURMANS

Gevaccineerd maar vol twijfels
over het coronabeleid
‘De mogelijkheid dat ik tegen beperkingen aan zou lopen,
benauwde me enorm’

Het is een groep die lijkt te groeien:
mensen die zich hebben laten
vaccineren maar inmiddels kritisch
staan tegenover het coronabeleid
van de overheid. Niet alleen omdat
dat beleid vaak onnavolgbaar is,
het heeft ook niet de gewenste
effecten. Integendeel, het leidt tot
polarisatie tussen en uitsluiting van
mensen. De vrouw met wie ik in gesprek ga, maakt zich grote zorgen
over de polarisatie. Ze heeft zich
laten vaccineren en vraagt zich nu
af waaraan ze heeft meegewerkt.
Door drukte met werk en gezin
spreken we elkaar via de telefoon,
op de avond van de winterzonnewende. De symboliek ontgaat me
niet: het licht keert altijd terug. Ik
praat met Marloes (39). Zij is maatschappelijk werker in het zuiden
van het land. Met haar partner heeft
ze twee jonge kinderen. Afgelopen
zomer heeft ze zich laten vaccineren
tegen het coronavirus. Daartoe besloot ze na de nodige bedenkingen.
Zo vroeg ze zich af wat het nut is van
vaccinatie voor mensen die jong en
gezond zijn. Bang voor het virus was
ze niet, evenmin als voor het vaccin,
trouwens. Uiteindelijk ging ze de
prik halen. Een half jaar later zijn
haar bedenkingen niet verdwenen

maar toegenomen. Of ze prikspijt
heeft, het woord dat op de dag van
ons gesprek tot woord van het jaar
wordt gekozen, zal blijken terwijl we
praten, maar dat er iets niet klopt
aan deze gezondheidscrisis staat
voor haar al enige tijd als een paal
boven water.
‘Een half jaar geleden was de
vaccinatiedwang nog niet zo erg.
Toch voelde het toen ook al als een
‘moetje’, vermengd met saamhorigheid. We doen dit met elkaar. Dat
gevoel speelde een rol maar ook de
drijfveer om mijn leven te kunnen
blijven leiden zoals ik dat wilde. De
mogelijkheid dat ik als ongevaccineerde tegen beperkingen aan zou
lopen, benauwde me op voorhand
enorm, ook omdat ik een jong gezin
heb. Daarbij komt; ik was niet bang
voor het vaccin. Ik heb geen enkele
klacht of bijwerking ervaren na
vaccinatie.’
Op de vraag of ze zich vooraf verdiept
heeft in de samenstelling en de
werking van de vaccins antwoordt ze:
‘Totaal niet. Ik heb er niet over nagedacht. Ik wist dat ze in de testfase
zitten en daar had ik in mijn achterhoofd wel vraagtekens bij maar omdat ik geen angst voelde onderzocht
ik het niet verder. Het bleef iets
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abstracts. Pas toen ik de tweede
vaccinatie moest halen, begon ik te
twijfelen. Inmiddels had ik wat onderzoek gedaan en dingen gehoord.
Ik had een artikel gelezen over
de nadelen van massavaccinatie
tijdens een pandemie en in mijn directe omgeving hoorde ik over heftige bijwerkingen waardoor mensen
op de Eerste Hulp belandden. Ook
hoorde ik van een zorgmedewerker
in mijn omgeving dat hij een aantal
gevallen had gezien van mensen bij
wie de auto-immuunaandoening na
vaccinatie ineens weer opspeelde.
Dit laatste alarmeerde me wel,
maar omdat ik nog steeds niet bang
was, zelf geen bijwerkingen had en
mijn vrijheid wilde behouden, nam
ik niet de tijd er langer over na te
denken. Bovendien dacht ik: ik heb
de eerste gehad, laat ik het nu maar
afmaken.’
Dan stel ik de vraag die al even in de
lucht hangt: Heb je spijt dat je je hebt
laten vaccineren?
‘Ja, zo kun je dat wel stellen, maar
niet omdat ik last heb van de
vaccinatie of me zorgen maak over
mogelijke lange-termijn effecten.
Het gaat me om hoe de wereld er
inmiddels uitziet. De polarisatie en
de intolerantie. Mensen die elkaar
aanspreken op het naleven van de
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regels. Hoe er tegen ongevaccineerden wordt aangekeken. Vooral dat
laatste vind ik eng en heel zorgelijk.
Het is het allemaal niet waard.
Naar mijn idee hebben veel mensen
de prik genomen omdat ze zich
daartoe op een of andere manier
gedwongen voelden. De vrijheid om
te kiezen is in de afgelopen maanden onder druk komen te staan.
Nu is die vrijheid nagenoeg weg
want als ongevaccineerde betaal
je een hoge prijs. Dat is niet oké.
Het vaccin doet ook te weinig, zo
blijkt nu. Vaccineren is niet heilig.
Het is niet dé oplossing. Waarom
dan doorgaan met die dwang, zelfs
richting de kinderen? Ik heb spijt dat
ik, door me te laten vaccineren, heb
meegewerkt aan een ontwikkeling
waar ik niet achter sta.’
En de booster?
‘Op dit moment zeg ik nee. Maar hoe
sterk en principieel ben ik straks,
als ze me schaakmat dreigen te
zetten? Hoe gaat dat met mijn werk,
met de kinderen, school? Ik wil
sterk zijn maar ik weet niet of ik dat
in me heb als het erop aankomt.
Wat ga ik doen? Als ik me verzet,
waar vecht ik dan tegen? Iedereen
lijkt mee te doen. Als ik me probeer
voor te stellen dat ik straks niks
meer kan, krijg ik hoofdpijn en moet
ik huilen. Echt. Hoe lang gaat de
overheid dit beleid volhouden en hoe
ver zullen ze gaan? Ik weet niet of
ik het aankan om zó buitengesloten
te worden. Om niet meer te kunnen
werken, te moeten accepteren dat
mijn kinderen misschien niet meer
naar school kunnen. Ik probeer het
klein te houden in mijn hoofd.

‘Ik merk
dat ik
mensen
opzoek die
een tegen
geluid laten
horen’
‘Ik weet niet wat de bedoeling is van
dit beleid maar het geeft me een
nare bijsmaak. Ik geloof in elk geval
niet meer dat dit om de volksgezondheid gaat. Daarvoor is het beleid te onlogisch en te extreem. Die
quarantaineregel bijvoorbeeld: hoe
kun je je immuunsysteem op peil
houden als je je steeds moet afzonderen? En de coronapas. De kans is
groot dat straks de testmogelijkheid
verdwijnt en je alleen nog als gevaccineerde een groen vinkje krijgt, en
dat allemaal op basis van vaccins
die niet voldoende werken. Het is
niet logisch. En zo kan ik nog wel
even doorgaan.’
De emotie is hoorbaar in haar stem.
Dat brengt me op de vraag in hoeverre het coronabeleid, de gevolgen
ervan en de twijfels erover haar
functioneren beïnvloeden.
‘Bij vlagen heel erg, bijvoorbeeld
als ik merk hoe sommigen van mijn
cliënten naar ongevaccineerden
kijken en hen als een gevaar zien.
Sommige mensen zijn zover heen
dat ze denken dat ongevaccineerden
je hoe dan ook ziek maken. Wow,
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denk ik dan. Het maakt me wel fel,
ja. Ik neem geen blad meer voor de
mond. Ik probeer altijd respectvol
te blijven maar soms is dat moeilijk.
Ik voel vaak boosheid en wanhoop.
Verdriet ook. Wat voor wereld wordt
dit? De manipulatie door de overheid is niet te verdragen. Iedereen is
weer zó bang. En dan straks bezuinigen op de zorg. Het is moeilijk te
bevatten.’
Verder pratend wordt duidelijk dat
Marloes er grote behoefte aan heeft
de tweedeling in de maatschappij
tegen te gaan. De polarisatie is met
afstand hetgeen waar ze zich de
meeste zorgen over maakt.
‘Ik merk dat ik mensen opzoek die
een tegengeluid laten horen. Daar
heb ik behoefte aan. Zij hebben
vaak goed nagedacht over de beslissingen die ze nemen en kunnen die
onderbouwen. Dat vind ik interessant. Ik voel ook veel respect voor
mensen die sterk en principieel zijn
in hun keuze om zich niet te laten
vaccineren. Ik wil naar hen uitstralen dat ik hen accepteer en niet veroordeel. Iedereen is welkom bij mij.
Juist dat wil ik laten zien en zo de
tweedeling actief tegengaan. Daar
doe ik mijn best voor. Het is kleinschalig maar het is mijn manier.
Net als humor. Ik vind het heerlijk
om, als ik een overvolle drogisterij
binnenkom, een grap daarover te
maken en zo wat luchtigheid te
brengen. Veel mensen reageren
goed op humor. De ontspanning en
verbinding die het brengt zijn fijn om
te voelen. Daar word ik dan weer blij
van. Hopelijk komt er snel een einde
aan dit onlogische, extreme beleid.’
<<
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Als je iets van
iemand moet
vinden, waar ben
je dan eigenlijk
naar op zoek?

luukse dingen
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Ga in gesprek
met een van
de coaches
We kunnen het ons goed voorstellen. Dat je nog
vragen hebt na het lezen van deze artikelen.
Hoe je concreet dat ene gesprek met school voorbereidt, wat je kunt doen om niet boos te worden
in het contact met je zus of omdat je je ergens
zorgen over maakt en die nergens kwijt kunt. Of
omdat je gewoon even gehoord wilt worden door
iemand die geen oordeel over jouw situatie heeft.
Zoek dan het gesprek op met een coach naar
keuze.
Op LinkedIn hebben diverse coaches en therapeuten zich verenigd in de groep voor verbinding
en veerkracht tijdens Corona en iedere coach biedt
graag een helpende hand. Het eerste gesprek
van 30 minuten is altijd gratis. Wij faciliteren het
eerste contact. Wat je daarna, eventueel betaald,
met elkaar afspreekt is volledig aan jezelf en in
samenspraak met de coach.
Je kunt de groep via LinkedIn bereiken.

Over dit netwerk
Voor verbinding en veerkracht tijdens Corona is een
ondersteunend netwerk van open-minded coaches en therapeuten voor iedereen die behoefte
heeft aan wat extra steun in deze bijzondere tijd.
Een tijd waarin veel mensen angst ervaren. Angst
voor Corona, voor de maatregelen, voor vaccinatie. Maar ook onderling wantrouwen, separatie,
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eenzaamheid, machteloosheid en wanhoop. Door
dicht bij jezelf te (leren) blijven - wat er ook om
jou heen gebeurt – kun jij vertrouwen op jezelf, op
jouw waarneming en kun je terugvallen op jezelf.
Deze groep is een initiatief van Ilse Westerhoff
in samenwerking met sociale onderneming
Mindview.world. Een aantal Mindview coaches zijn
betrokken bij deze groep.

Onze wens en een paar
afsluitende woorden…
‘Hoe voer je een open gesprek?’ Met die vraag
hebben we dit document ingeleid. En we hebben
goede hoop dat we je handvatten hebben gegeven
om dat open gesprek vorm te geven. Zodat we in
de (nabije) toekomst weer beter naar elkaar kunnen luisteren. Dat we elkaar weer mogen vinden
vanuit verbinding. Dat is onze grote wens.
Namens alle artsen en vrijwilligers achter Stichting Artsen Covid Collectief willen we je bedanken
voor het lezen van onze tips, artikelen en interviews en voor je eigen acties: dank je wel!
De tijd van kijken naar een ander en wachten op
verandering is voorbij. We doen dit met z’n allen
en we hebben je nodig!
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Wat wordt
vandaag jouw
eerste stap?
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