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Voor ic-medewerker Frank de Boer
voelt 2G als een mes op de keel

‘Dit gaat over meer dan mijn eigen baantje’

INTERVIEW CORONAPAS

Richard de Boer

Heerenveen | Frank de Boer (46),
anesthesie- medewerker in
ziekenhuis Tjongerschans in
Heerenveen, maakt zich zorgen
over het op handen zijnde
2G-beleid. Op de ic werkt hij de
ene na de andere dienst, maar na
invoering van 2G kan dat straks
niet meer.

Zijn filmpje met vragen aan het
kabinet over het voorgestelde 2G-
beleid op de werkvloer is de afgelo-
pen dagen talloze keren bekeken en
gedeeld op sociale media. ‘Heeft u
mijn hulp niet nodig op de ic? Doe ik
er ineens niet meer toe? Mag ik niet
meer meedoen omdat ik ongevacci-
neerd ben?’

„Ik had niet verwacht dat het zo
groot zou worden”, zegt Frank de
Boer, die bij ziekenhuis Tjonger-
schans in Heerenveen werkt als
projectleider inkoop, kwaliteitsme-
dewerker en anesthesiemedewerker.
Hij spreekt op persoonlijke titel, zo
wil hij benadrukken. „Ik had het
gevoel dat ik dit moest doen. Wat de
consequenties ook zijn, want dit gaat
over meer dan mijn eigen baantje.”

De Boer heeft in de afgelopen twin-
tig maanden in elke Covid-golf mee-
geholpen op de intensive care, bui-
ten zijn reguliere werkzaamheden.
Hij is net thuis van een late dienst
die hij vrijwillig heeft ingevuld. „Ik
vul alleen maar gaten op, er zijn
gewoonweg geen mensen. Heel veel
collega’s hebben de handdoek in de
ring gegooid of zitten met burn-
outklachten thuis, waardoor het op
een nog kleiner groepje aankomt. Ik
heb er nu zes dagen achter elkaar op
zitten.”

Eten uit de kofferbak

Zulke lange werkweken zijn wel uit
te houden, zegt de oud-militair die
tot 2010 in vredesmissies heeft ge-
diend in Bosnië, Kosovo en Afghanis-
tan. „Ik heb als medisch verpleeg-
kundige ook in Afghanistan rondge-
lopen, daarbij vergeleken is dit pea-
nuts. Het enige waar ik me zorgen
over maak, is of je straks nog een
normaal bestaan kan leiden als je
niet gevaccineerd bent. In Oostenrijk
is 2G-beleid al ingeschakeld, mensen
in Litouwen kopen hun eten nu uit
de kofferbak omdat ze de super-
markten niet meer in mogen. Als ik
straks geen eten mag kopen en geen
geld meer kan verdienen voor mijn
gezin, dan heb ik het mes op de
strot. En dan? Dat is niet de goede
weg.”

De Boer heeft zich bewust niet laten
vaccineren. „Ik heb een gezond li-

chaamsgewicht, geen medische
voorgeschiedenis van onderliggende
kwalen. En ik heb corona al doorge-
maakt. Dan ben je vele malen meer
beschermd dan iemand die alleen
een vaccin heeft genomen. Mijn
vriendin is verloskundige en heeft
zich gevaccineerd. Mijn moeder
heeft borstkanker en door chemo-
therapie ligt haar immuunsysteem
plat. Zij heeft zich met een ontzet-
tend goede reden laten vaccineren.”

Een anti-vaxer wil hij daarom niet
genoemd worden. „Ik kan je mijn
vaccinatieboekje van Defensie laten
zien. Ik denk dat er bijna niemand in
het ziekenhuis meer vaccinaties
heeft gehad. Maar dat zijn allemaal
klassieke vectorvaccins met een
verzwakt virus erin. Ik vind de
mRNA-vaccins iets wezenlijk anders.
Dat is hoe ik het zie, en ik respecteer

iedereen die zich wel laat vaccineren
ook gewoon. Maar respecteer dan
ook een ander die dat niet wil.”

„Iedereen als ‘wappie’ op één bult
gooien, dat is natuurlijk lekker een-
voudig. En er zijn heus ook mensen
die zeggen dat corona niet bestaat.
Die mogen wel even een paar dagen
met me meelopen op de ic, dan laat
ik ze zien wat voor vreselijk ziekte-
beeld dat is. We hebben mensen
gehad die bijna negentig dagen aan
de beademing hebben gelegen en
het maar nét hebben gehaald. Ik
bagatelliseer dat absoluut niet. Maar
mensen staan op sociale media zo
schuimbekkend tegenover elkaar dat
elke nuance is verdwenen. Er wordt
niet meer zinvol van gedachten ge-
wisseld.”

Na de vorige Covid-golf verloren veel

flexibel inzetbare verpleegkundigen
en zorgmedewerkers hun baan. „Dat
heeft ook met financiën te maken,
want personeel kost geld. Maar daar-
door worden operatiekamers afge-
schaald en kunnen we uiteindelijk
ook geen inhaalzorg doen. Het is niet
allemaal zo leuk de laatste tijd.” Zijn
baan in het ziekenhuis heeft De Boer
opgezegd. In januari stapt hij over op
de ambulancedienst.

„In een medisch beroep leg je een
eed af dat je iedereen helpt, zonder
onderscheid tussen mensen. Dat is
een groot goed en dat staat nu ver-
schrikkelijk op de helling in de poli-
tiek en de maatschappij. Dat verschil
wordt alleen maar heel scherp aan-
gezet. Ik ben een maatschappelijk
probleem aan het oplossen door
extra te werken op de ic, en daarvan
ben ik dan ook de grootste veroorza-
ker? Dat kan niet allebei waar zijn.”

Keihard nodig

In België wordt zorgpersoneel dat
zich vóór 1 april niet heeft laten
vaccineren ontslagen. De Nederland-
se Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ) laat weten niets te zien in een
coronapas voor ziekenhuismedewer-
kers en bezoekers.

„De vaccinatiegraad van het perso-
neel ligt al erg hoog en bovendien
hebben we alle mensen keihard
nodig”, laat NVZ-woordvoerder Wou-
ter van der Horst weten. „We zullen
met deze insteek het wetsvoorstel
waarmee van het ministerie van
Volksgezondheid komt, beoordelen.”

De mRNA-vaccins van Moderna en BioN-

Tech/Pfizer zijn begin dit jaar door het

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

als veilig en effectief goedgekeurd.
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