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Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst: ‘Bijna iedereen heeft er op het moment mee te maken. Een naaste, een 
buurman, een leraar of gewoon iemand die ze kennen via via. Corona heeft ons in zijn 
greep. Het is zeker nog lang niet voor iedereen duidelijk wat die rotziekte met iemand 
kan doen. Met de vader van Henriëtte heeft het heel veel gedaan en dat wil ze graag 
per dag met jullie delen. Zijn ups, maar vooral zijn downs. En die downs waren er 
heel vaak...’ 
 
Over de schrijfster:  
Henriette Koster(1974) woont samen met haar vriend in Hoofddorp. Zij is geboren in 
Moordrecht en heeft altijd een heel hechte band gehad met haar ouders en haar zusje 
Patricia. . Zie ook: https://www.linkedin.com/in/henriette-koster-
7b3923121/?originalSubdomain=nl  
 
Bespreking:  
Henriette Koster schreef dit dagboek eigenlijk voor haar vader, omdat hij, goed ziek 
van Corona, op de IC belandde.  Voor haarzelf bleek het ook goed te zijn, zo verwerkte 
ze wat er gebeurde.  
Vlak voor zijn 74ste verjaardag belandde haar vader op de IC. Henriette beschrijft 
chronologisch, wat er gedurende deze periode gebeurde, hoe zijn gang door de zorg is 
geweest. Haar vader werd eerst opgenomen op een gewone zaal op 9 maart, belandde  
vervolgens op 14 maart op de IC, en werd diezelfde dag naar een ander ziekenhuis 
vervoerd. Na een paar dagen kwam er verbetering in zijn situatie, ging haar vader met 
babystapjes vooruit. Vervolgens gaan verbeteringen in zijn conditie met ups en 
downs.   
Haar vader werd, net als veel andere Corona patiënten die op de IC belandden, op 
zijn buik gedraaid om de longen de beste kans te geven om te genezen. Hij kreeg 
infusen, werd geïntubeerd, organen vielen uit, hij had doorligwonden, had een laag 
zuurstofgehalte, koorts, slijm in de longen, hoestaanvallen, kreeg ontstekingen, 
infecties.  
Hij onderging diverse onderzoeken als  CT-scans van hersenen en longen, werd in 
slaap gehouden, kreeg antibiotica, kreeg een canule, later morfinepleisters. Op een 
gegeven moment mocht hij van de beademing af, en ging hij zodanig vooruit, dat hij 
werd verplaatst naar een gewone afdeling, en gedacht werd aan zelfstandig ademen  
en revalideren.  
Vervolgens steeg de koorts weer, werd het zuurstofgehalte lager, bleek er een 
longontsteking te zijn. Henriettes vader belandde opnieuw op de IC, werd weer 
stukken beter, en kwam opnieuw terug op de longafdeling. En daar ging het toch weer 
fout. Tenslotte komt het moment waarop vanuit het ziekenhuis gebeld werd om te 
vertellen dat het heel slecht ging met Henriettes vader. Bij aankomst in het 
ziekenhuis was hij overleden. Dat was op 5 juni. Het boek eindigt met de begrafenis 
op 12 juni. 
  
Wat viel op:  
-Natuurlijk de rollercoaster waarin de hele familie terecht komt als vader op de IC 
belandt. Hoe zwaar het bijvoorbeeld is om behandelingen en effecten van 
behandelingen te zien, een geliefd persoon te zien lijden. 
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-Het verloop van de ziekte, in het begin erg ziek, daarna verbeteringen en daarna toch 
weer terugval. 
-De overeenkomsten, naast verschillen tussen mensen met Corona of Long Covid: 
meerdere Coronapatiënten kregen last van koorts, doorlig- wonden door buik ligging, 
verwardheid, longontsteking, organen die uitvielen, een delier, niet goed meer 
kunnen plassen, dialyse, intuberen, canule plaatsen, infecties. Verschil in lichte of 
heftige klachten en duur van de ziekte, maken veel uit. 
-Henriette heeft getwijfeld of ze dit dagboek uit moest brengen, maar door dit wel te 
doen, hoopt zij voor vele mensen een stukje erkenning te creëren: ‘Want dit verhaal 
zou door meer mensen verteld kunnen worden, helaas.’ 
 
 
Citaten:  
Pag.5: ‘Als je 88 dagen op de IC zit, komt er een hoop leed voorbij. Zelf vrees je ook. 
Iedere dag weer.’ 
 
Pag.12: ‘Om 4.30 uur ging bij mama de telefoon. Ze was wakker want ze was net 
wezen plassen. Foute boel, dat kon niet anders. … Je moest naar de IC en dat wilde je 
niet. Want op de IC ging je dood zei je.’ 
 
Pag.18: ‘Helaas lag je nog steeds op je buik. … Dit was voor mama heel moeilijk, 
omdat ze zo niet lekker kon friemelen bij je en je even over je bolletje aaien.’ 
 
Pag.31: ‘Dat werd weer wachten en een lange avond.’ 
 
Pag.37: ‘Om 21.00 nog even gebeld met de verpleger. Hij zei: “Wat een verschil, hè 
mevrouw, met een paar dagen geleden.’ 
 
Pag.57: ‘…en toen begon je heel erg te hoesten. De apparaten gingen er van piepen en 
toen kwam er een verpleger om weer slijm af te zuigen bij jou. Ik kon daar echt niet 
naar kijken. Volgens mij is dat zo heftig voor je. Dat merkte ik ook aan de verpleger.’ 
 
Pag.68: Je had een half uur op de stoel gezeten en dat ging prima!’ 
 
Pag.80: ‘Echt geweldig om te zien dat je best grote sprongen maakt op het moment.’ 
 
Pag. 82: ‘Vandaag willen ze dat je 12 uur achter elkaar van de beademing losgaat.’ 
 
Pag.119: ‘Je lag ook weer even aan het infuus, omdat je bloeddruk veel te laag was. En 
ook zijn ze toch weer gestopt met de delier- medicatie, want het kan zijn dat je daar 
juist heel suf van werd.’ 
 
Pag.124- 125: ‘Langzaamaan gaat het toch weer een stukje beter, pap. We hebben er 
alle vertrouwen in. … En ja hoor. Foute boel, pap. We moeten naar het ziekenhuis. Je 
hebt het benauwd en je zuurstof zakt een eind naar beneden.’ 
 
Pag. 137: ‘Toch weer een verwarde nacht en ochtend gehad. Dat was weer even een 
tegenvaller, pap. Het ging zo goed.  Wat wel heel goed was, was dat het hoesten je 
heel goed zelf afgaat nu en ook je slijm ophoesten, enz.  
 



Pag. 149: ‘Tries en ik kunnen niet wachten om lekker een patatje met je kunnen gaan 
eten.’ 
 
Pag.161: ‘Ineens kwam daar toch dat KLOTE-telefoontje. het ziekenhuis had gebeld 
en het ging heel slecht met je, zo slecht dat ze dachten dat je het niet ging halen.’ 
 
 
Inzien:  
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12910 : ‘Ik ben met mama 
meegegaan naar het ziekenhuis om je nog even gedag te zeggen voordat je voor 
langere tijd ging slapen. … Wat vond ik dat moeilijk om je zo te zien strijden. Mijn 
held, altijd zo sterk en zo krachtig, nu lag je daar hulpeloos en verloren. Dat is een 
gevoel, dat is niet te beschrijven. Dan mama zo te zien bij je, zo krachtig en zo sterk 
om daar voor jou te zijn en je zo liefdevol toe te spreken. …. Uiteindelijk was je er 
helemaal klaar mee en hebben we de verpleging geroepen om jou klaar te maken om 
te gaan slapen. Mama en ik hebben daar zitten wachten in een kamertje tot ze klaar 
waren met je om je aan de beademing aan te sluiten. Ze hadden ook nog een extra 
infuus in je nek aangebracht om daar medicatie door te kunnen laten gaan. Daarna 
zijn we nog een keer bij je geweest en lag je daar rustig aan de beademing. Je had in 
ieder geval even geen pijn meer en je lichaam kreeg de rust die het nodig had. Wij 
kregen te horen dat je in de loop van die dag naar een ander ziekenhuis gebracht ging 
worden. … .’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/hkoster1974/?_rdr  
https://henriettekoster.auteursblog.nl/artikel/14136  
https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/802891/boek-van-henriette-heeft-vader-
nooit-kunnen-lezen  
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