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Soort boek/ziekte stijl: 
Het boek beschrijft hoe Olga Cramer, de vrouw van Harry Griffioen, in april 2020 
Corona krijg en opgenomen wordt in het Haga Ziekenhuis. Ze belandt daar op de  
Corona, maar wordt overgeplaatst naar het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Ze 
heeft onder andere longproblemen, ademhalingsproblemen en nierproblemen. 
Gedurende het vervoer naar Het Groene Hart raakte zij in shock en kreeg een 
herseninfarct. De doorbloeding van haar vingers en tenen werd toen zo slecht, dat een 
deel van haar grote teen en een aantal vingertoppen geamputeerd moesten worden. 
Na een langdurig verblijf in dat ziekenhuis, Olga Cramer heeft acht weken in het 
ziekenhuis gelegen, waarvan zes weken op de Intensive Care, gaat ze revalideren in 
revalidatiecentrum Basalt te Den Haag.  
 
https://www.bol.com/nl/nl/p/het-dagboek-van-olga-cramer/9300000015010205/: 
‘….- Zij is vier weken ‘in slaap’ gehouden op de COVID-IC. 
- Zij is constant behandeld met beademingsondersteuning en nierdialyse. 
- Zij heeft ongeveer drie weken op haar buik gelegen voor een betere beademing 
- Zij had op vijf plaatsen, o.a. in haar gezicht, doorligwonden. 
- Zij heeft een herseninfarct opgelopen, met tijdelijk verminderd spraakvermogen en 
geheugen tot gevolg. 
- Zij heeft vijf vingertoppen en een deel van haar grote teen door bloedstolsels 
verloren door amputatie. 
- Zij heeft acht weken dagelijks twee uur zuurstoftherapie in een decompressietank 
ondergaan. 
- Zij heeft geen afscheid kunnen nemen van haar geliefde hond SjorS, die is overleden 
toen Olga op de IC lag. 
- Zij zit bij het afronden van dit boek al weer drie weken met haar voet in het gips om 
haar teen te laten genezen, en dan nog twee weken te gaan. 
- En, we schrijven medio oktober, Olga moet haar echte revalidatie nog beginnen. 
 
Samen met haar man heeft zij deze periode meegemaakt en Olga is gelukkig op weg 
naar herstel. Haar man Harry Griffioen is onvoorwaardelijke steun en schreef samen 
met Derick Maarleveld dit boek over deze periode.’ 
 
Over de schrijvers:  
Zie: 
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=harry%20griffioen&origin
=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=fa605a8d-9f51-4d84-afa9-
84204373743b&sid=c)z  
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2007/09/10/weer-in-nederland-is-alles-anders-
11389430-a532163?t=1641299795  
 
Harry Griffioen is adviseur douanezaken voor de minister van financiën te Aruba. Hij 
is getrouwd met Olga Cramer die onder andere werkte met mensen met een 
verstandelijke beperking. Zij wonen in Den Haag, hebben kinderen en kleinkinderen.   
Derick Maarleveld: zie https://www.linkedin.com/in/dmaarleveld/  
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Wat viel op:  
Dat Harry het Haga Ziekenhuis heeft gevraagd waarom zijn vrouw vervoerd werd, 
terwijl ze er zo slecht aan toe was. Dat was omdat ze uitgingen van het principe ‘last 
in first out’ bij tekort aan bedden. En niet keken naar hoe goed of slecht een patiënt 
erbij lag. Dit in tegenstelling tot een aantal andere ziekenhuizen. 
 
Dat Harry het Groene Hart ziekenhuis als voorbeeld stelt om te leren over goede zorg. 
 
Hoezeer het dagelijks door de verpleging bijgehouden dagboek door Harry, familie en 
vrienden werden gewaardeerd. Harry ging niet slapen voordat het dagboekverslag er 
was. Dat lukte anders toch niet. 
 
Hoe moeilijk de overgang naar het revalidatiecentrum was.  
 
Natuurlijk hier ook weer de bijverschijnselen van Corona (met long Covid), nierfalen 
longproblemen, ademproblemen, doorligwonden en daarbij de problemen door het 
herseninfarct, verwardheid en slechte doorbloeding van extremiteiten. 
 
 Dat dit boek is geschreven als een hommage aan alle verpleegkundigen en artsen in 
de Nederlandse ziekenhuizen en in bijzonder het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.  
 
en:  
 
Pag.17 : ‘Dit boek is ook geschreven voor alle inwoners van Nederland, jong en oud, 
om hen inzicht te geven in hoe het coronavirus een mensenleven op zijn kop kan 
zetten. Vaak zijn mensen niet zo onder de indruk van zaken die op afstand 
plaatsvinden. Vaak ook kennen zij niemand die heeft meegemaakt wat Olga en 
Harry doormaken. De beschrijving van de belevenissen van Olga en Harry 
proberen de gevaren van corona wat dichterbij te brengen. Dichterbij, zodat 
Nederlanders geïnspireerd en gemotiveerd worden om samen met elkaar het 
coronavirus te overwinnen, door voorzichtig te zijn in hun dagelijkse gedrag, door 
het coronavirus heel serieus te nemen.’ 
 
Citaten: 
Pag. 9 - Lodewijk de Beukelaar – Voorzitter de Raad van Bestuur Groene hart 
Ziekenhuis in Gouda: 
 ‘Achter iedere patiënt schuilt een verhaal van veel leed. …. Het is dan ook erg mooi 
dat één van hen dit heeft vastgelegd in dit persoonlijke boek. Daarin worden de zorg 
van het ziekenhuis en de zorgen van vertelt patiënten en hun familieleden zo mooi bij 
elkaar gebracht. Zonder twijfel zult u net zo geraakt worden door dit boek als ik.’ 
 
Pag. 10: Josje Maarleveld – Student Geneeskunde aan het Erasmus Medisch 
Centrum: 
 ‘Ik hoop dat iedereen het virus weer zo serieus neemt als in de eerste maanden. Die 
periode heeft goed geholpen tegen het virus. Ik vind het zelf ook moeilijk maar als 
iedereen het doet, is het veel makkelijker om mee te doen.’ 
 
Pag. 48: ‘De eerste week op de COVID-IC blijkt voor Olga een rollercoaster te zijn. Er 
is geen dag hetzelfde. Haar longen zijn nog heel slecht. Betere dagen worden  
afgewisseld met mindere dagen…. Harry is zeer tevreden met de steun van de 



verpleging in Gouda. Hun dagboekjes doen hem en alle volgers op de dagboekapp 
goed. Hij wordt goed geïnformeerd.’ 
 
Pag.57: ‘Verpleging: U bent hier nu al twee weken en nog steeds erg ziek. Uw man 
heeft vandaag gebeld om te vragen hoe het ging en gisteravond heeft hij met de 
intensivist gesproken. We maken ons echt nog wel zorgen om uw herstel. Er is nog 
veel te doen.’ 
 
Pag. 61: ‘Olga en Harry hebben het samen enorm zwaar. Olga is zich daarvan niet of 
minder bewust….Daarentegen wordt Harry dagelijks geconfronteerd met het wel en 
wee van zijn vrouw. Vaak zijn dat wisselende berichten 
 
Pag.114: ‘Harry haalt Olga op in Basalt. Eerst nog even de wondbehandeling en dan 
wegwezen uit dit superongezellige oord. Helaas moet Olga zondag weer terug, maar 
vooruit, het begin is er.’ 
 
Pag.123-124: ‘ In maart werkte Olga met mensen met verstandelijke beperkingen bij 
de instelling Middin Binnenklingen in Kijkduin. … ‘Werken met 
beschermingsmiddelen was geen optie, omdat de mensen daar niet tegen kunnen. 
Dat was het idee…. Later hebben wel medewerkers zich laten insluiten om veilig te 
blijven voor thuis…. Ook zijn er later wel mensen geweest die corona hadden, en zijn 
overleden, voor zover wij weten.’’ 
 
Inzien:  
Fragment: https://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/het-dagboek-van-olga-cramer  
 
Recensies/Extra: 
Gratis downloaden via: https://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/het-dagboek-van-olga-
cramer 
 
Bol.com: AJ1969 Belt-Schutsloot 25 november 2020  ‘Een waardevol document 
…Een groot compliment aan Olga en Harry. Wat een bijzonder document is dit boek, 
van een onvergetelijke periode in het leven van ons allemaal. 
Olga en Harry zijn met hun verhaal onder mijn huid gekropen en in mijn bloed gaan 
zitten.’ 
 
    DorienSpanjaard 50-59 jaar Breda 25 november 2020  
‘…In één ruk uitgelezen. Diepe, diepe zucht en nóg diepere buiging voor Olga en 
Harry. Wát een verhaal, wat een zorgen en angst en wát een doorzettingsvermogen! 
En nu het vervolg...revalideren...pfff. 
Zoals zij overgeleverd zijn aan de witte jassen en de contrasten tussen de 
verschillende zorgverleners. Het stuk menselijkheid en zorg op maat, zó belangrijk. 
Aangrijpend boek dat iedereen verplicht zou moeten lezen.’ 
 
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/hartverwarmende-
initiatieven-in-het-programma-aandacht-voor-elkaar/  
https://www.facebook.com/GroeneHartZiekenhuis/photos/a.149531991779713/350
9765982422947/?comment_id=3509797395753139  
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