
Irene Captijn: ‘Nachtmerrie op de IC’ Hoe ik door het coronavirus in een waanwereld 

belandde. Uitgeverij Boekscout, Soes 2020. ISBN 9789464035612 (Virusinfectie/ 
Long-covid/ IC/ Wanen/Delier/ Coping/ Coronacrisis/ ED) Zie ook 

www.boekscout.nl 

Soort boek/ziekte stijl: 

Boekscout.nl: ‘Het is begin 2020. De wereld is in de ban van het coronavirus. Irene 

maakt zich niet zo druk, ook al is zij werkzaam in een huisartspraktijk. Virussen 

komen en gaan, dus waarom zou het dit keer anders zijn? Toch belandt zij op de IC, 

waar zij tijdens haar beademing in een waanwereld terecht komt die zo levensecht is, 

dat niemand haar zou hebben kunnen overtuigen dat het een niet bestaande 

werkelijkheid was. In dit boek neemt ze de lezer mee in haar ervaringen van waan en 

realiteit, precies zoals zij haar ziekteproces beleefd heeft.’ Een aantal wanen worden 

beschreven, zij staan schuingedrukt. Boek van 106 pagina’s.  

 

Over de schrijfster:  

Irene Captijn (1974) is getrouwd met Raymond, woont in Heerhugowaard en heeft 
drie volwassen kinderen uit een eerder huwelijk. Irene Captijn is doktersassistente en 

praktijkondersteuner. Zie ook: https://nl.linkedin.com/in/irene-captijn-39b84463  

Wat viel op: 

- Hoe moeizaam de contacten waren met de huisartsenpost, zowel bij Irene als bij 

Raymond, haar man.  

-Hoe angstaanjagend de wanen waren die Irene Captijn op de IC ervoer terwijl ze 

diep in slaap was gebracht, en het leek alsof ze rustig sliep. 

-Hoe het haar lukte eerder naar huis te kunnen dan gedacht. 

- De klachten die ze eenmaal thuis  nog had. 

- Dat een BARS-therapie, uitleg zie: 

https://www.innerlijkekracht.nl/2018/05/24/wat-is-access-bars-en-hoe-werkt-het 

haar hielp haar delier te verwerken: ‘Uit persoonlijke interesse heb ik me ooit 

verdiept in BARS-therapie, waarbij je punten op het hoofd op een bepaalde manier 

moet aanraken. De werking is vergelijkbaar met EMDR. Raymond heeft dat bij me 

uitgevoerd en dat heeft me enorm geholpen om mijn trauma – want dat is het delier 

voor mij geweest - te verwerken’ Bron: 

https://www.rodi.nl/regio/heerhugowaard/184077/heerhugowaardse-
coronapatinte-irene-captijn-belandde-in-nachtm  

 
Citaten:  

Pag.17 (Huisartsenpost) ‘Hij klinkt erg gespannen en zegt mij gerust te willen zien om 

longen te luisteren en temperatuur te meten, maar hij laat direct weten dat hij toch 

niets kan doen. Daarnaast zal hij na mijn bezoek de gehele ruimte minuscuul moeten 

ontsmetten, best een hele klus. Perplex vraag ik hem of het dan überhaupt zin heeft 

om binnen te komen en direct antwoord hij van nee.’  

Pag.38-39: ‘De kamer was donker en enkel het licht van de gang scheen voorzichtig 

door de kierende deur in het kleine halletje. Haar hartslag was hoog en bonkte non-
stop. Ze moest hier weg! Wakker blijven, wakker blijven, dwong ze zichzelf. Stel dat 

hij weer langs zou komen? 
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Ze had het nog niet gedacht of de deur ging open en daar verscheen dokter Covid. 

Met een grote grijns op zijn gezicht liep hij naar haar infuus toe en zette daar een 
grote lege spuit, in de zijlijn van de slang. Ze wilde roepen, schreeuwen, maar er 

kwam geen enkel geluid uit haar keel. Ze had gelijk; hij wilde haar ombrengen door 

lucht in haar bloedvaten te krijgen waardoor haar hart zou stoppen. Geen hond die 

er raar van op zou kijken en de artsen zouden vast denken, als ze haar dood vonden, 

dat het virus haar de das om zou hebben gedaan. Haar hart ging nog veel sneller 

kloppen, wat moest ze doen? 

In paniek trok ze aan de infuusslang in haar hand, die luchtbel zou haar lichaam 

niet bereiken! Lachend verliet dokter Covid haar kamer, haar in paniek 

achterlatend. Ze moest hier weg, maar hoe?’ 

Pag.86: ‘Eigenlijk verwacht ik dat ze een discussie aan gaat of kort zal antwoorden dat 

de regels nu eenmaal de regels zijn. … Zij begint mij allerhande vragen te stellen…. 

Het komt erop neer dat zij vindt dat ik morgen best naar huis kan. Het gaat toch 

ontzettend goed? Gisteren kon ik nog niet lopen en net zag ze mij al stappen maken 

achter de rollator.’ 
 

Pag.91 - 94: ‘De eerste week thuis kan ik alleen maar liggen in een ligstoel… Ik voel 

mij af en toe nog koortsig, … Ik ervaar momenten van pijn op de borst, en pijn tussen 

mijn schouderbladen en in mijn longen voel ik een hele rare sensatie…. Conditioneel 

ben ik de eerste maanden echt nergens en als het even een dag iets beter lijkt te gaan 

duikel ik daarna weer naar beneden en begin weer overnieuw. Ik moet het 

accepteren, maar schuldgevoel naar mijn collega’s toe overheerst bij tijd en wijle….De 

opvolgende weken merk ik dat mijn haar heel erg uitvalt….’Mees lijnen’…Mijn 

geheugen is ook slecht…Dan zijn er nog de momenten dat ik overvallen wordt door 

flashbacks… Vaak moet ik vanuit het niets hijgen…. Zo is er dus een heel scala aan 

klachten…Ik hoop vurig dat het erge trillen van de spieren, de hoge hartslag en 

hartkloppingen, het slechter zien, het minder ruiken en het hebben van algeheel 

minder spierkracht van voorbijgaande aard zullen zijn, …’ 

Recensies/Extra: 

https://irenecaptijn.auteursblog.nl/  

https://www.rodi.nl/regio/heerhugowaard/184077/heerhugowaardse-

coronapatinte-irene-captijn-belandde-in-nachtm : ‘…Ik heb nog wel wat lichamelijke 
klachten en ben snel vermoeid, maar hoop desondanks eind van de maand weer aan 

het werk te kunnen. Dit hoofdstuk wil ik sluiten. Hopelijk kan ik er, door mijn 

ervaringen te delen, mede voor zorgen dat er meer bekend wordt over het fenomeen 

delier.’ 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200828_99029902/de-dokter-

wilde-me-vermoorden-coronapatient-irene-captijn-krijgt-tijdens-haar-

ziekenhuisopnames-een-delier-tien-dagen-lang-leeft-ze-in-een-  
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