
Sjaak van der Velden: ‘Help me dan, help me dan’ Hoe ‘hockeymeisjes’ me door 
Corona heen sleepten. Uitgave in eigen beheer, 2021 (Corona/Long Covid 
19/Revalidatie/ Coronacrisis/Veerkracht/ED) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 

‘Toch greep het virus me ergens eind september. … feit is dat begin oktober mijn lichaam 

griepverschijnselen vertoonde. Daarmee begint dit dagboek…; niet alleen medische 

verslagen maar ook de gedachtenspinsels die door mij heen gingen gedurende de vier 

maanden dat het virus probeerde mijn lichaam te slopen. De keer dat ik wanhopig om 

hulp riep omdat er zo weinig zuurstof binnenkwam dat ik het gevoel had te stikken 

leverde de titel op, maar gelukkig is er ook veel te lachen geweest in die maanden en ook 

dat wil ik de lezer niet onthouden’(Pag.6-7) 
Achterflap: Sjaak van der Velden … kwam een paar weken na zijn pensionering op de 
Intensive Care. Hij bleek COVID-19 te hebben, de ziekte die wordt veroorzaakt door het 
Coronavirus. Vrijwel vanaf de eerste dag schreef hij als het lukte een stukje op Facebook 
of Twitter. Zo ontstond een persoonlijk verslag over zijn gang door meerdere 
ziekenhuizen, de moeizame revalidatie, maar ook zaken die hem opvielen aan de zorg en 
het personeel. Daartussen haalde de auteur ook herinneringen op aan zijn leven dat aan 
een zijden draadje hing, herinneringen die vaak werden opgeroepen door wat er om 
hem heen gebeurde.  
 
 
Over de schrijver:  
Achterflap: Sjaak van der Velden (Rotterdam 1954) is een gewezen historicus, 
timmerman en kroegbaas uit Leiden. Sjaak van der Velden schreef meerdere 
historische boeken. Hij kwam een paar weken na zijn pensionering op de Intensive 
Care. Zie ook: https://sjaakvandervelden.info/  
 
Bespreking:  
Sjaak beschrijft met welke verschijnselen zijn Corona startte, hoe hij opgenomen 
werd in het ziekenhuis, grote hoeveelheden zuurstof kreeg en heel veel sliep/ Hij 
beschrijft terugval waardoor hij een paar keer terug naar de IC moest. Ook licht hij 
zijn kamers en medepatiënten toe en gaat in op zijn eigen leven. Hij licht de 
langdurige ziekenhuisopname toe en de revalidatieperiode erna vanaf 3 oktober 2020 
tot en met 9 februari 2021. Dan is hij blij thuis te zijn, maar  moet nog revalideren en 
is er een vervolgtraject bij een longarts.  
Op de linkerpagina’s van het boek staan regelmatig reacties van vrienden diverse 
kleurenfoto’s, een krantenknipsel en andere illustraties en toelichtingen. 
 
Wat viel op:  
Dat Sjaak een aantal keren terug moest naar de intensive care, omdat zin saturatie te 
laag werd en er meer zuurstof moest worden gegeven.  
Hoe de reacties van vrienden via het internet en met kaarten hem hebben geholpen. 
Hoe blij hij was met de zorgverleners, en de observatie dat het meest vrouwen zijn 
met een uiterlijk van ‘hockeymeisjes’: wit met blond haar in een staart. 
Diverse observaties over zorg en revalidatiezorg. 
Dat Coronapatiënten vaak ook verward zijn. 
De vermoeidheid.  
Dat Sjaak ook MS heeft en suikerziekte. 
Het boek is via Faceboek gepubliceerd (zie link onder lezen).  

https://sjaakvandervelden.info/


 
Citaten: 
pag.17: (25 oktober) :‘Dat viel even tegen. Werd goed wakker, veel geslapen dus had 
er weer zin in. En toen ging het snel achteruit. Borstpijn en de saturatie ook niet goed. 
Terug aan zwaardere zuurstof en ademen maar. Dat werd dus niks, ik ging achteruit. 
Vervelende prikken als bonus. Weer naar de IC.’ 
 
Pag. 50 (19 november): ‘Dat was me wat. Na een nacht waarin ik zonder hulp van 
de verpleging telkens lichte dalingen van de saturatie tot 88 gemakkelijk terug wist te 
ademen naar 96, viel het stukje lopen van bed naar wastafel (8 meter?) me vies tegen. 
Lopen met een rollator met zuurstof tank hè. Ik dacht echt dat ik het bestierf, piepen, 
hijgen, kraken totdat bleek dat het slangetje niet goed was aangesloten. Ik had dus 
geheel op eigen kracht gelopen met een klap op mijn schouder van de zuster als 
beloning. Ben vervolgens drie kwartier bezig geweest met scheren en tandenpoetsen. 
Leek wel een marathon maar heb weer een glad bekkie. Ik ben er blij mee. 
 
Pag. 29 (2 november): Hoe is het nu om COVID-19 te hebben? Als 
ervaringsdeskundige kan ik daar zo onderdehand wel een paar woorden over 
schrijven. Dat zal ik niet al te klagende proberen te doen hoor, 
maar vooral wil ik laten zien wat je zo allemaal ervaart. Na al die tijd in bed spelen 
doorligplekken nu op, mijn oren doen pijn van het 24 uur per dag dragen van een 
zuurstof toevoer brilletje, mijn armen zijn groen en paars van het vele prikken, polsen 
nog steeds gevoelig van de echt heel pijnlijke bloed prikken in mijn slagaders, en de 
voortdurend terugkerende benauwdheid. Maar bovenal niet te vergeten de moeheid; 
een wandeling van 9 passen naar het toilet levert zo een gevoel van lamlendigheid op. 
En dan moet je soms nog persen ook....en je handen wassen en terug. En die aanblik 
in de spiegel van dat uitgemergelde en kuchende gratenpakhuis; bah. Het ergste zijn 
misschien nog niet eens al die fysieke pijnen maar het gevoel van totale 
afhankelijkheid. Het besef dat ik zonder de ziekenhuis hulp waarschijnlijk maar kort 
kan overleven. Deze ervaringen horen uiteraard bij vele heftige ziekenhuis opnamen, 
maar dit valt toch wel buiten een koutje of een griepie.  
Waar mensen ook last van kunnen hebben is verwardheid. Naast mij ligt al twee 
dagen een mijnheer die telkens wordt bevraagd om te kijken of hij weet waar hij is, 
wie hij is, of hij weet waarom hij dat zuurstof kapje op moet enzovoorts. De nachten 
zijn daardoor ook voor mij onrustig; … Van verwardheid heb ik gelukkig geen last 
meer, maar toen ik werd opgenomen was ook ik ver heen.  …Gelukkig zakte de 
verwardheid bij mij snel, maar het besef dat er iets ernstigs aan de hand 
was kwam pas toen ze me op stel en sprong naar de IC brachten. Toen, ik beschreef 
het al eerder, drong het pas echt tot me door dat het einde oefening zou kunnen zijn. 
Overleven werd niet gegarandeerd. 
Zo ben ik in enkele weken veranderd van een, al zeg ik het zelf, redelijk gezond 
levende en sportieve man die dacht de wereld aan te kunnen in een brokkie ellende 
dat al weken niet buiten is geweest. … 
Wat ik van mezelf niet goed kende is hoe flegmatiek ik kan zijn. Anderen hoor ik 
opstandig worden of boos; eigenschappen die ik ook dacht te hebben maar ik merk 
nu dat de houding ‘het is hoe het is’ me makkelijk aankleeft. … 
Dit wil overigens niet zeggen dat ik niet blijf nadenken, 
want ik was wel degene die erop wees dat mijn ms medicijn als immuniteitssloper 
misschien een rol speelt in het slechte herstel. Die slik ik niet meer sinds twee uur na 
mijn vraag... maar eerlijk gezegd denk ik dat het anders een uurtje later ook was 
gebeurd. Lees dit dagkoersen bericht echter vooral als een ode, nu niet aan de zorg 



maar aan de vriendschap want zonder het optreden van Arie had het allemaal heel 
anders kunnen aflopen! 
 
Pag.111( 9 februari): Nadat ik afgelopen vrijdag naar huis ben gebracht, heb ik een 
paar 
fijne dagen in mijn eigen grot doorgebracht. Heerlijk. Voelde af en toe of ik nooit ben 
weggeweest. Dat is natuurlijk niet zo en geregeld voel ik dat mijn lijf nog niet 
helemaal het oude is. Daarom zal ik de komende tijd ook verder moeten revalideren 
en komt er een vervolgtraject bij de longarts, maar voor de rest kan ik alleen maar blij 
zijn. Hopelijk slijten langzaam ook de gewoontes die ik nu bij mezelf bemerk. Nog 
steeds. Om bijvoorbeeld toch even te kijken of er geen bloed in mijn urine zit of te 
checken of mijn voeten weer oedeem hebben of toch even de saturatiemeter te 
pakken (gisteren voortdurend 98, een dag eerder 99, en vanochtend na het douchen 
van 94 op naar de 98) en meer van die dingen die van mijn ziekte zijn blijven hangen. 
 
Lezen:  
https://c-cluster-110.uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/ab94865b-996c-
482f-800a-0311454891ac~110/original?tenant=vbu-digital  
 
 
Extra: Zie boek en https://sjaakvandervelden.info/. 
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