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“Je kunt het je waarschijnlijk niet voorstellen,”
zegt fysiotherapeut Frank Mulder als hij Michiel
van der Hulst (46) uit de wachtruimte haalt. “In
april kwam hij met een rollator binnen. Hij kon
amper lopen.” Nu loopt Van der Hulst helemaal
zelf naar de behandelkamer. “Ik was de eerste in
Hilversum met corona,” zegt Van der Hulst. 
“Ik ben vrachtwagenchauffeur. Begin maart
was ik onderweg met een vracht motorfietsen
van België naar Düsseldorf. ’s Avonds kreeg ik
rillingen.”

Van der Hulst zit op een stoel in de hoek bij
 Fysiotherapie Douma. Hij zit in dezelfde kamer
als waar hij begin april met zijn rollator naar bin-
nen schuifelde. De coronapatiënt vertelt ont-
spannen, soms verbaasd over zijn eigen woor-
den, wat hem overkwam.

Na die avond in maart veranderde het leven
van Van der Hulst, vader van twee kinderen (9
en 11), in razend tempo. Hij werd positief getest
op Covid-19, maar mocht na een dag naar huis.
Na twee nachten ging het mis. “Ik lag als een
goudvis op het droge te happen naar adem. De

Covid-19Na de ic zijn patiënten nog lang niet de oude

‘Ik knijp in
mijn handjes’

ambulance heeft me opgehaald en toen is zuur-
stof toegediend.” Maar zijn situatie verslechter-
de. “Ze kwamen bij me aan het bed vertellen dat
ik er reke ning mee moest houden dat ik aan de
beademing moest op de intensive care.”

Negen dagen later werd de vrachtwagenchauf-
feur wakker op de ic in het AMC, onderdeel van
Amsterdam UMC. “Ik was stabiel genoeg voor
vervoer vanuit Hilversum en ze hadden daar
plaats nodig voor andere patiënten.”

Het is 8 april als Van der Hulst wordt ontsla-
gen. “Ik moest nog wel een krachttest doen in
het ziekenhuis, maar ik merkte aan alles dat ze
me snel weg wilden hebben. Ik moest laten zien
dat ik zelf trappen kon lopen; ik wilde zo graag
naar huis dat ik alles op alles zette.”

Spiermassa
Hij mocht naar huis, maar Van der Hulst kon
weinig. In de negen dagen dat hij op de ic lag,
viel hij 17 kilo af. “Dat is voor een groot gedeelte
spiermassa,” zegt zijn fysiotherapeut. Van der
Hulst kon amper lopen, werd in een rolstoel het
ziekenhuis uitgereden en kreeg een brief mee
waarin stond dat hij contact kon opnemen met
mensen van Reach. Dat is een onderzoekspro-
ject van Amsterdam UMC en de Hogeschool van
Amsterdam waarbij onderzoek wordt gedaan
naar de revalidatie van ic-patiënten (zie kader). 

Raounak Khaddari
AMSTERDAM

Na een verblijf op de intensive care wacht
coronapatiënten vaak een lange weg naar herstel. 
‘Ik moet nog rustig aan doen om te voorkomen dat
mijn emmertje volloopt.’

Aangifte na
coronabesmetting
LEIDEN

Vier verpleegkundigen van het
Alrijne Ziekenhuis zijn mogelijk doel-
bewust met corona besmet. Dat was
waarschijnlijk het gevolg van een
incident met een familielid van een
patiënt. Het ziekenhuis heeft aan-
gifte gedaan tegen dit familielid.

Een woordvoerster van het zieken-
huis (met vestigingen in Alphen aan
den Rijn, Leiden en Leiderdorp) zegt
dat de familie het niet eens was met
de behandeling van de corona -
patiënt. Na een gesprek tussen de ver-
pleegkundigen en de familie, enkele
weken geleden, heeft een met corona
besmet familielid de medewerkers
doelbewust blootgesteld aan besmet-
tingsgevaar door de beschermings-
middelen af en uit te doen.

Vier verpleegkundigen zijn positief
getest op corona. “Het is begrijpelijk
dat de emoties hoog kunnen oplopen
als het gaat om de gezondheid van
dierbaren, maar met deze actie is voor
Alrijne een grens overschreden,”
meldt de woordvoerster. 

Het ziekenhuis zegt niet met 100 pro-
cent zekerheid te kunnen zeggen 
dat de besmettingen van de verpleeg-
kundigen het gevolg zijn van de bloot -
stelling. “Dat doet niets af aan wat 
er is gebeurd. Het blootstellen van
medewerkers is en blijft een bedrei-
ging.”

Wat zoekt Mexico
bij Trump?
Jan-Albert Hootsen
MEXICO STAD

Onnodig, een klap in het gezicht van
het eigen volk. Critici in Mexico
struikelden de afgelopen dagen over
elkaar heen om hun onvrede over de
ontmoeting tussen de Mexicaanse
president Andrés Manuel López
Obrador en diens Amerikaanse
ambtsgenoot Donald Trump uit te
spreken.

Voor veel Mexicanen is het onbe-
staanbaar dat López Obrador van-
daag in Washington DC de handen
schudt met een man die hen voor ver-
krachters en criminelen uitmaakte,
een muur op de grens tussen beide
landen bouwt en miljoenen Mexica-
nen zonder verblijfsvergunning wil
deporteren.

“Hoogst onwenselijk,” noemde de
voormalig Mexicaans ambassadeur
in Washington, Bernardo Sépulveda,
het bezoek. 

“Een reis vol risico’s, en geen daar-
van in het voordeel van Mexico,”
waarschuwde de prominente Mexi-
caans-Amerikaanse journalist Jorge
Ramos.

Politiek onderonsje
Officieel staat het bezoek in het teken
van USMCA, het nieuwe vrijhandels-
verdrag tussen Canada, Mexico en de
Verenigde Staten, dat voorganger
Nafta vervangt. Weinigen geloven
echter dat het iets anders is dan een

politiek onderonsje; de Canadese pre-
mier Justin Trudeau is er immers niet
bij.

Het onderonsje komt op een bijzon-
der delicaat moment, enkele maan-
den voor de Amerikaanse presidents-
verkiezingen. In de peilingen loopt
Trump behoorlijk achter op zijn te-
genstander, de Democraat Joe Biden.
Commentatoren wijzen erop dat de
komst van López Obrador vooral
Trumps campagne helpt.

‘Zijn enige optie’
“Trump zoekt steun waar hij die maar
kan vinden,” zegt Gabriela Aréizaga,
docent internationale betrekkingen
bij de Nationale Autonome Universi-
teit van Mexico. “Voor een kandidaat
die in de peilingen onderaan bungelt,
terwijl het land wordt gedomineerd
door sociale bewegingen als die van de
Afro-Amerikanen en feministen, is
dat zijn enige optie.” Zo wil Trump lati-
no-Amerikanen naar zich toe trekken.

Voor president López Obrador, een
populist die zich als links en nationa-
listisch profileert, lijkt er aan het be-
zoek weinig eer te behalen. Hij zal im-
mers de hand moeten schudden van
een man die zich al jaren uiterst vijan-
dig opstelt jegens Mexico en de Mexi-
canen. In het verleden bekritiseerde
hij Trump daar nog fel om. Hij schreef
er in 2017 zelfs een boek over, Hoor
eens, Trump!, waarin hij het migratie-
beleid van de Amerikaanse president
fileert.

Van enige animositeit jegens Trump
is sinds zijn aantreden als Mexicaans
president weinig meer over. López
Obrador spreekt steevast van het ‘res-
pect’ dat hij voor de leider van de
noorderbuur heeft. Trump noemt Ló-
pez Obrador ‘mijn vriend’ en ‘een ge-
weldige man’.

Het bezoek lijkt, op dit moment,
weinig zinvol, stelt politicoloog Fer-
nando Dworak. “Het vrijhandelsver-
drag is al ondertekend, dus veel meer
dan symboliek en protocol zal er niet
te beleven zijn. López Obrador zal al-
leen met Trump spreken. Hij ontmoet
verder niemand anders. Het is ondui-
delijk wat precies het doel van de
Mexicaanse regering is.”

Niet iedereen deelt die kritiek. Aan-
hangers van president López Obrador
wijzen erop dat de ontmoeting de re-
latie tussen beide leiders verstevigt,
wat juist in het voordeel van Mexico
kan werken.

Andrés Manuel
López 
De president van
Mexico is sinds zijn
aantreden veel mil-
der over Trump.

‘Een reis vol risico’s,
en geen daarvan in
het voordeel van
Mexico’

Boos familielid stelt
verpleegkundigen
bewust bloot aan corona


